
D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 i

AGAR PELUANG EMAS REFORMASI TIDAK LEWAT SIA-SIA

TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012 i



���c��ol�s�� ��Dj�D

ii	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014



D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 iii

Pemimpin Redaksi
Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi
Muhamad Wahyuni Nafis

Sekretaris Redaksi
Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

Redaktur Pelaksana
Sunaryo

Dewan Redaksi
Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • 

Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah • 
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul
Taqi Kanara

Pewajah Isi
Moh. Syu‘bi

Volume	7,	Nomor	1,	Juli	-	Desember	2014

Diterbitkan	oleh	Nurcholish	madjid	Society	(NCmS)
Sekretariat:	Nurcholish	madjid	Society

Graha	STR,	Lt.	4,	Jl.	Ampera	Raya	No.	11,	kemang
Jakarta	Selatan	12550

e-mail:	titik.temu@yahoo.com

TiTik-Temu
Jurnal Dialog PeraDaban

Titik-Temu	terbit	setiap	enam	bulan.	Redaksi	menerima	tulisan	ilmiah	dari	
kalangan	manapun	dan	berhak	menyunting,	memperbaiki	dan	menyempurnakan	

naskah	tulisan	yang	diterima.	Naskah	tulisan	berkisar	antara	15-25	halaman	
ukuran	A-4	dengan	ketikan	spasi	ganda	dan	dikirim	via	e-mail.

ISSN 1979-5394



���c��ol�s�� ��Dj�D

iv	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014



D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 v

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi 1

Daftar Surat al-Qur’an 3-4

Mintalah Fatwa kepada Hatimu!� 5-7 5-75-7

Pengantar 9-14

SAJIAN KHUSUS

Dakwah Khair�� Amar Makruf�� Nahi Mungkar�����akwah Khair�� Amar Makruf�� Nahi Mungkar�����    
Sebuah Telaah atas Beberapa Pengertian Dasar    
Tiga Tingkat Perintah Tuhan
Nurcholish Madjid 17-34

Tafsir atas Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Islam
Abd. Moqsith Ghazali 35-55

Hati Nurani sebagai Mufti Moral
M. Subhi-Ibrahim 57-79

ARTIKEL

Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia�����  
Studi Kasus Organisasi-oraganisasi di Jawa   
Tahun 1990-2010 (Bagian Kedua)
Neng Dara Affiah 83-123

TiTik-Temu
Jurnal Dialog PeraDaban

Volume	7,	Nomor	1,	Juli	-	Desember	2014

ISSN 1979-5394



���c��ol�s�� ��Dj�D

vi	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014

Membongkar Otoritarianisme Tafsir�����embongkar Otoritarianisme Tafsir�����
Pemikiran Khaled Abou El Fadl dalam Karyanya 
Atas Nama Tuhan
Fachrurozi 125-146

Berkenalan dengan Agama-agama
Mahatma Gandhi 147-152

Mengenal Fushūsh al-Hikam Ibn ‘Arabi
Kautsar Azhari Noer 153-178

RESENSI BUKU

Menggali Kekuatan Hati
Makeba Giles 181-183

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society 187-188

Ucapan Terima Kasih 189

Berlangganan Titik-Temu 190

D��t�� �s�



D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 1

PeDomAn TRAnSlITeRASI

---
---
---

 ’

---
---
---

 
b

---
---
---

 
t

---
---
---

 
ts

---
---
---

 j

---
---
---

 h

---
---
---

 kh

---
---
---

 
d

---
---
---

 
dz

---
---
---

 
r

---
---
---

 
z

---
---
---

 
s

---
---
---

 
sy

---
---
---

 
sh

---
---
---

 
dl

---
---
---

 
th

---
---
---

 
zh

---
---
---

 ‘

---
---
---

 
gh

---
---
---

 
f

---
---
---

 
q

---
---
---

 
k

---
---
---

 
l

---
---
---

 
m

---
---
---

 n

---
---
---

 h

---
---
---

 w

---
---
---

 ah; at (bentuk-sambung)

---
---
---

 
al- (kata sandang)

Vokal Pendek

---
---
---

 
a

---
---
---

 
u

---
---
---

 
i

Vokal Panjang---
---
---

 
ā ---
---
---

 
ū ---

---
---

 
ī

Diftong

---
---
---

 
aw

---
---
---

 
ay

---
---
---

 
iyy (ī pada akhir kata)

---
---
---

 
uww (ū pada akhir kata)



���c��ol�s�� ��Dj�D

2	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014



D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 �

 1. Al-F�ti�titihah
 2. Al-Baqarah
 3. ālu ‘Imr�n�nn
 4. Al-Nis�’�’’
 5. Al-M�‘idah�‘idah‘idah
 6. Al-An‘�m�mm
 7. Al-A‘r�f�ff
 8. Al-Anf�l�ll
 9. Al-Tawbah
 10. Y�nus�nusnus
 11. H�d�dd
 12. Y�suf�sufsuf
 13. Al-Ra‘d
 14. Ibr�h�m�h�mh�m�mm
 15. Al-Hijr
 16. Al-Nahl
 17. Al-Isr�’�’’
 18. Al-Kahf
 19. Maryam
 20. Th�h��h�h��
 21. Al-Anbiy�’�’’
 22. Al-Hajj
 23. Al-Mu’min�n�nn
 24. Al-N�r�rr
 25. Al-Furq�n�nn

 26. Al-Syu‘ar�’�’’
 27. Al-Naml
 28. Al-Qashash
 29. Al-‘Ankab�t�tt
 30. Al-R�m�mm
 31. Luqm�n�nn
 32. Al-Sajdah
 33. Al-Ahz�b�bb
 34. Saba’
 35. F�thir�thirthir
 36. Y�s�n�s�ns�n�nn
 37. Al-Sh����t����t���t�tt
 38. Sh�d�dd
 39. Al-Zumar
 40. Al-Mu’min
 41. Fushshilat
 42. Al-Sy�r��r�r��
 43. Al-Zukhruf
 44. Al-Dukh�n�nn
 45. Al-J�tsiyah�tsiyahtsiyah
 46. Al-Ahq�f�ff
 47. Muhammad
 48. Al-Fath
 49. Al-Hujur�t�tt
 50. Q�f�ff

DAFTAR
SuRAT Al-QuR’ān



���c��ol�s�� ��Dj�D

4	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014

 51. Al-Dz�riy�t�riy�triy�t�tt
 52. Al-Th�r�rr
 53. Al-Najm
 54. Al-Qamar
 55. Al-Rahm�n�nn
 56. Al-W�qi‘ah�qi‘ahqi‘ah
 57. Al-Had�d�dd
 58. Al-Muj�dilah�dilahdilah
 59. Al-Hasyr
 60. Al-Mumtahanah
 61. Al-Sha��
 62. Al-Jumu‘ah
 63. Al-Mun�fiq�n�fiq�nfiq�n�nn
 64. Al-Tagh�bun�bunbun
 65. Al-Thal�q�qq
 66. Al-Tahr�m�mm
 67. Al-Mulk
 68. Al-Qalam
 69. Al-H�qqahqqah
 70. Al-Ma‘�rij�rijrij
 71. N��h
 72. Al-Jinn
 73. Al-Muzzammil
 74. Al-Muddatstsir
 75. Al-Qiy�mah�mahmah
 76. Al-Ins�n�nn
 77. Al-Mursal�t�tt
 78. Al-Naba’
 79. Al-N�zi‘�t�zi‘�tzi‘�t�tt
 80. ‘Abasa
 81. Al-Takw�r�rr
 82. Al-Infith�r�rr

 83. Al-Muthaffif�n�nn
 84. Al-Insyiq�q�qq
 85. Al-Bur�j�jj
 86. Al-Th�riq�riqriq
 87. Al-A‘l��
 88. Al-Gh�syiyah�syiyahsyiyah
 89. Al-Fajr
 90. Al-Balad
 91. Al-Syams
 92. Al-Layl
 93. Al-Dluh�
 94. Al-Syarh
 95. Al-T�n�nn
 96. Al-‘Alaq
 97. Al-Qadr
 98. Al-Bayyinah
 99. Al-Zalzalah
 100. Al-‘ādiy�t�tt
 101. Al-Q�ri‘ah�ri‘ahri‘ah
 102. Al-Tak�tsur�tsurtsur
 103. Al-‘Ashr
 104. Al-Humazah
 105. Al-F�l�ll
 106. Quraysy
 107. Al-M�‘�n�‘�n‘�n�nn
 108. Al-Kawtsar
 109. Al-K�fir�n�fir�nfir�n�nn
 110. Al-Nashr
 111. Al-Lahab
 112. Al-Ikhl�sh�shsh
 113. Al-Falaq
 114. Al-N�s�ss

D��t�� s���t �l-Q��’ā�



D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 5

mInTAlAH
FATWA KePADA HATImu!

Jalan [yang harus ditempuh] bukan di langit. Jalan itu ada di hati 
(Buddha Gautama).

Ketahuilah Tuhan dengan hatimu (Bahya ben Joseph Ibn 
Paquda)

Dan sungguh�� akan Kami isi neraka Jahannam dengan banyak dari 
kalangan jin dan manusia yang memiliki hati tetapi tidak mereka 
gunakan untuk memahami [kebenaran] (qulūb la yafqahūna bihā)�� 
dan mata tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat�� dan telinga 
tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka seperti 
hewan ternak�� bahkan mereka lebih sesat. Mereka adalah orang-
orang yang lalai (Q 7����� 179). 

Mintalah fatwa kepada hatimu�� meskipun para mufti memberimu 
fatwa (Hadis).

Jadilah hamba hati
Atau�� sekurang-kurangnya patuh kepadanya
Karena�� jika tidak�� anda akan kehilangan daya
Bagaikan seekor keledai yang terjebak dalam lupur (Rumi).

Jika seorang kaya membawa seratus karung emas��
Tuhan hanya akan mengatakan��
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“Bawalah hati�� [wahai] anda yang melipatgandakan harta.
Jika hati rida padamu�� Aku juga rida;
dan jika hati bertentangan dengan anda�� Aku juga bertentangan” 
(Rumi). 

Hati adalah pintu gerbang tanpa pintu gerbang (gateless gate) kepada 
realitas. Pindahlah dari kepala ke hati. Kita semua tersangkut di 
kepala. Ini adalah satu-satunya problem kita�� satu-satunya problem 
tunggal kita. Dan hanya ada satu solusi����� turunlah dari kepala ke 
dalam hati dan semua problem akan hilang lenyap. Semua problem 
diciptakan oleh kepala. Dan tiba-tiba segala sesuatu begitu jelas 
dan begitu terang terlihat bahwa orang terkejut bagaimana ia 
secara terus-menerus menanam problem-problem. Rahasia-rahasia 
tetap ada tetapi problem-problem hilang lenyap. Rahasia-rahasia 
berlimpah banyak tetapi problem-problem menguap lenyap. 
Rahasia-rahasia indah. Rahasia-rahasia bukan untuk dipecahkan�� 
tetapi untuk dihayati [atau dituruti dalam kehidupan] (Osho).

Mahavira turun dari kepala ke hati�� yang menciptakan sikap 
mencintai terhadap kehidupan seperti itu. Semakin didasarkan 
hubungan anda pada cinta — semua hubungan — semakin 
berfungsi pusat hati anda (Osho).

Untuk meresapi wahyu�� yang datang lewat Kitab Suci�� anda harus 
membuka hati terhadap Kitab Suci (Anthony de Mello).

Bila anda mendengarkan [suara] hati anda�� anda akan mampu 
membuka pintu [apa yang harus anda lakukan dan ke mana anda 
harus pergi] (Paulo Coelho).

Sejak momen anda mengikuti hati anda�� hidup anda akan penuh 
dengan keajaiban-keajaiban (Paulo Coelho).

Anda bisa mengetahui apa yang seharusnya anda lakukan untuk kehi-
dupan anda jika anda mendengar [suara] hati anda (Paulo Coelho).

���t�l��� ��t�� �ep�D� ���t���!
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Kita semua mengajukan pertanyaan “Apa yang harus aku lakukan 
di sini? Apa misiku dalam kehidupan?” Kita sedang mencari tujuan�� 
tetapi tujuan akan menemui kita ketika kita membuka hati kita 
(Gary Zukav).

Jika anda berbicara dari hati�� tujuan anda akan menjadi sepenuh 
hati�� akan bijak (Maya Angelo).  

Aku percaya hati adalah satu-satunya yang bisa kita percayai (Maya 
Angelou).

Kita tidak bisa melihat langit besok�� tetapi hati bisa melihatnya. 
Kita akan ditunjukkan bagaimana kita sebaiknya berbuat di langit 
besok. Lebih dari yang mungkin kita ketahui�� tetapi jika kita tidak 
mengetahui�� hati akan memberitahukan kepada kita jika kita 
mendengarnya (Maya Angelou). v

���t�l��� ��t�� �ep�D� ���t���!
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PenGAnTAR

	
Amar makruf nahi mungkar (dalam bahasa Arabnya����� al-amr bi 

al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar)�� yang berarti perintah untuk 
melakukan kebaikan dan larangan untuk menjauhi kemungkaran�� 
adalah prinsip ajaran Islam yang disepakati oleh semua Muslim 
dari aliran�� mazhab�� kelompok�� atau golongan apapun. Ungkapan 
perintah dan larangan — atau cukup dengan satu kata����� perintah 
(dalam arti perintah untuk melakukan sesuatu dan perintah untuk 
tidak melakukan sesuatu) — sangat popular dalam Islam�� khususnya 
dalam syariat. Tidak keliru bila dikatakan bahwa Islam sebagai 
sebuah sistem tidak mungkin dibangun tanpa amar makruf nahi 
mungkar�� tanpa perintah untuk melakukan kebaikan dan tanpa 
larangan untuk menjauhi kemungkaran.

Begitu pentingnya amar makruf nahi mungkar dalam Islam 
sehingga para ulama tidak henti-hentinya mendakwahkannya kepada 
orang-orang yang beriman. Bahkan kaum Mu‘tazilah menjadikan 
“amar makruf nahi mungkar” sebagai salah satu “Lima Ajaran 
Dasar” (al-Ushūl al-Khamsah) yang mereka anut. Lima Ajaran Dasar 
itu adalah����� penegasan keesaan Allah (al-tawhīd), keadilan (al-‘adl)�� 
janji dan ancaman (al-wa‘d wa al-wa‘īd)�� posisi antara dua posisi 
(al-manzilah bayn al-manzilatayn)�� dan amar makruf nahi mungkar 
(al-amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar).

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa hukum mela-
kukan amar makruf nahi mungkar adalah wajib kifayah atau fardu 
kifayah�� yaitu kewajiban bersama bagi para mukalaf (orang-orang 
dewasa yang wajib menjalankan perintah agama) untuk melakukan 
amar makruf nahi mungkar�� yang apabila telah dilaksanakan oleh 
seseorang atau sekelompok orang di antara mereka�� yang lain bebas 
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dari kewajiban itu. Hukum wajib kifayah ini didasarkan atas firman 
Allah�� “Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang 
menyeru kepada kebajiban�� menyuruh berbuat yang makruf dan 
mencegah melakukan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung” (Q 3����� 104). 

Ada yang mengatakan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah 
intisari dakwah. Karena itu�� tidak salah jika dakwah didefinisikan 
sebagai seruan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan 
kemungkaran. Dapat pula dikatakan bahwa amar makruf nahi 
mungkar adalah dakwah kepada jalan Allah. Cara terbaik melakukan 
dakwah adalah cara yang diajarkan oleh al-Qur’an. Cara itu 
ditegaskan oleh al-Qur’an����� “Serulah [semua umat manusia] kepada 
jalan Tuhanmu dengan hikmah (kebijaksanaan)�� nasehat yang baik�� 
dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik” (Q 16����� 125). 
Jadi cara itu terdiri tiga macam����� hikmah�� nasehat yang baik�� dan 
bantahan yang lebih baik. 

Dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar cara yang 
digunakan adalah pertama dengan tangan�� lalu dengan lisan�� 
baru kemudian dengan hati�� sebagaimana dipesankan oleh 
Nabi Muhammad saw�� “Barangsiapa di antara kamu melihat 
kemungkaran�� hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. 
Jika dia tidak mampu�� hendaklah dengan lisannya. Jika dia tidak 
mampu juga�� hendaklah dengan hatinya�� dan [cara] itu adalah 
selemah-lemahnya iman.” Kata “tangan” dalam hadis ini bisa 
diartikan secara harfiah�� yaitu “tangan” sebagai salah satu anggota 
tubuh manusia�� tetapi bisa juga — dan sekarang mungkin lebih 
sering dan lebih tepat — diartikan dengan “kekuasaan” dan juga 
“senjata.”  Kata “lisan��” selain diartikan “lisan�� dapat pula diartikan 
“tulisan.” Adapun kata “hati” berarti “doa” dengan hati.

Sasaran dan cara melakukan amar makruf nahi mungkar harus 
benar dan tepat. Jika sasaran dan cara melakukan amar makruf nahi 
mungkar keliru�� maka akibatnya dapat menimbulkan masalah baru 
yang lebih besar. Jika yang demikian terjadi�� maka agama yang tujuan 
asalnya adalah kemaslahatan akan berubah menjadi sumber bencana�� 
yang menimbulkan bencana. Tentu kita berlindung kepada Allah 

pe����t��
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dari kekeliruan ini. Dalam praktiknya�� kata Abd. Moqsith Ghazali�� 
seorang pemikir muda dari lingkungan NU�� amar makruf nahi 
mungkar sering tampak sebagai tindakan brutal berupa pembakaran 
dan pengrusakan rumah ibadah ketimbang advokasi perdamaian 
dan penghargaan kepada “yang liyan.” Citra bahwa Islam adalah 
agama yang hampir identik dengan kekerasan sulit dihindarkan. 
Citra buruk ini semakin dikukuhkan oleh peristiwa kekerasan�� 
misalnya�� yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri 
mereka Boko Haram di Nigeria dan kelompok yang menamakan 
diri mereka Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS [Islamic State of 
Iraq and Syria])�� yang kemudian berubah nama menjadi Negara 
Islam (IS [Islamic State]). Terima kasih banyak kepada pemerintah 
Republik Indonesia yang telah melakukan tindakan pencekalan 
dan pencegahan terhadap kelompok ISIS yang menurut beberapa 
informasi telah mulai menyusup ke Indonesia.

Prinsip amar makruf nahi mungkar mengandaikan bahwa para 
aktornya adalah mereka yang telah melakukan yang makruf dan 
menjauhi yang mungkar�� yang juga berperan sebagai panutan dalam 
melakukan kewajiban itu. Maka orang-orang yang melakukan 
kewajiban amar makruf nahi mungkar haruslah orang-orang 
yang baik secara moral�� bukan orang-orang yang cacat secara 
moral. Keteladan di sini menjadi sangat penting. Keteladan dalam 
melakukan tugas amar makruf nahi mungkar telah ditunjukkan 
oleh Nabi Muhammad saw sehingga beliau mendapat pujian dari 
Allah saw sebagaimana dalam firman-Nya�� “Sungguh�� telah ada 
pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu�� [yaitu] bagi orang 
yang mengharap Allah dan Hari Akhir�� dan banyak mengingat 
Allah” (Q 33����� 21). Karena kita bukan nabi dan rasul�� tentu kita 
tidak dapat disamakan dengan Nabi Muhammad saw. Namun 
demikian�� kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita 
untuk meneladani Rasulullah saw dalam menjalankan tugas amar 
makruf nahi mungkar. 

Salah satu kunci keberhasilan Rasulullah dan para wali (kekasih 
Allah) dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar adalah 
“satunya perkataan dan perbuatan.” Apabila perkataan dan perbuatan 

pe����t��
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menjadi satu�� bila perkataan diwujudkan dalam perbuatan�� perkataan 
itu akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya dan bagi orang 
yang mendengarnya. Apabila perkataan berbeda dengan perbuatan�� 
perkataan itu akan sia-sia bagi orang yang mengucapkannya dan 
mungkin juga bagi orang yang mendengarnya�� bahkan orang yang 
mengucapkannya dianggap munafik dan mengundang cemooh 
terhadapnya. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang beriman�� 
“Wahai orang-orang yang beriman!� Mengapa kalian mengatakan 
sesuatu yang tidak kalian laksanakan? Yang sangat menjijikkan di 
sisi Allah adalah bahwa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian 
laksanakan” (Q 61����� 2-3).  Ajaran Buddha juga mengingatkan masalah 
ini�� “Bagaikan sekuntum bunga yang indah tetapi tidak berbau 
harum; demikian pula tidak akan bermanfaat kata-kata mutiara 
yang diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Bagaikan 
sekuntum bunga yang indah serta berbau harum; demikian pula 
sungguh bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang 
yang melaksanakannya” (Dhammapada 4����� 8-9).

Amar makruf makruf nahi mungkar akan lebih mudah dilak-
sanakan bila didukung oleh kekuasaan negara�� yang terdiri atas tiga 
kekuasaan����� kekuasaan legislatif�� kekuasaan eksekutif�� dan kekuasaan 
yudikatif. Sangat disayangkan bahwa tiga kelompok kekuasaan 
ini di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan untuk 
mendukung pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Para anggota 
DPR�� misalnya�� yang seharusnya bertugas membuat undang-undang 
dan turut serta mendukung dan mengawasi jalannya pemerintahan�� 
justru banyak di antara mereka yang tersangkut dengan praktik 
korupsi. Tidak sedikit pula di antara penegak hukum�� seperti para 
polisi�� hakim dan jaksa�� yang seharusnya berperan melaksanakan 
tugas amar makruf nahi mungkar�� malah tidak segan-segan 
menerima suap dan gratifikasi yang tidak halal dan tidak malu-malu 
mempertontonkan perangai tak bermoral dan tak beradab.

Ada dua kekuatan yang mengendalikan�� menguasai�� mengatur�� 
dan mengawasi diri manusia����� kekuatan dari luar dirinya dan keku-
atan dari dalam dirinya. Kekuatan dari luar diri manusia meliputi 
perintah-perintah�� sanksi-sanksi�� hukuman-hukuman�� para penegak 

pe����t��
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perintah-perintah itu�� keluarga dan masyarakat. Kekuatan dari 
dalam diri manusia adalah hatinya�� dan hati yang terdalam adalah 
roh (rūh)�� yang menerangi jalan hidup manusia. Hati yang terdalam 
itu adalah hati nurani yang menjadi “lokus kesadaran primordial” 
(meminjam ungkapan Cak Nur) tentang baik-buruk dan benar-
salah. Ada baiknya kita menyimak apa yang dikatakan oleh Cak 
Nur tentang “lokus kesadaran primordial” ini sebagai berikut�����

Lokus kesadaran primordial tentang baik-buruk dan benar-salah 
itu ialah inti kedirian manusia yang paling mendalam (karena 
itu juga paling private)�� yaitu kalbu (qalb). Kalbu dalam literatur 
kesufian biasa disebut “hati nurani” atau “nurani” saja (nūrānī 
— 

,

Thiba‘ah-: Dar alKairo(ammad Khalil Harrashsuntingan Dr. Mu,nm-layah,iIbn Taym
al-Muhammadiyyah, t.th.), h. 312:

 .  " " ) . :
 . (

 Muhammad Rasyia Ridla, Tafs r al-Man r (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 3, h. 257-258. 
Asli kutipan itu adalah demikian:

 . :
 :

) .
(

 Ridla, Tafs r al-Man r, juz 3, h. 257-258. Asli yang dikutip dan diterjemahkan itu 
demikian:

] : [] [
 --]  : : [

 -- :
] : [ :

 ;
 ;)  . :- (
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)( :
 ;.

)( :

 ;
.

 !

 — suatu derivasi perkataan “nūr” — 
,

Thiba‘ah-: Dar alKairo(ammad Khalil Harrashsuntingan Dr. Mu,nm-layah,iIbn Taym
al-Muhammadiyyah, t.th.), h. 312:

 .  " " ) . :
 . (

 Muhammad Rasyia Ridla, Tafs r al-Man r (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 3, h. 257-258. 
Asli kutipan itu adalah demikian:

 . :
 :

) .
(

 Ridla, Tafs r al-Man r, juz 3, h. 257-258. Asli yang dikutip dan diterjemahkan itu 
demikian:

] : [] [
 --]  : : [

 -- :
] : [ :

 ;
 ;)  . :- (

 - - :
] : [- -:

)( :
 ;.

)( :

 ;
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 !

 — cahaya). 
Kalbu disebut “nurani��” bersifat cahaya�� karena sifatnya yang 
terang dan menerangi (luminous)�� untuk memberikan suluh 
kepada manusia dalam mencari dan menempuh jalan hidup 
yang baik dan benar. Oleh karena itu�� kata-kata “al-ma‘rūf” 
merujuk kepada sesuatu dari kehidupan nyata sehari-hari yang 
diketahui oleh manusia sebagai benar dan baik sesuai dengan 
pertimbangan nuraninya. Inilah yang diperintahkan Allah 
untuk ditegakkan dalam masyarakat melalui perintah yang 
terkandung dalam ungkapan “amar makruf.”

Maka hati harus senantiasa dibersihkan dari semua akhlak 
tercela. Hati yang bersih atau hati yang bening adalah hati 
yang bercahaya terang�� yang menjadi suluh bagi manusia dalam 
menempuh jalan hidupnya�� sehingga ia menjadi tempat meminta 
fatwa�� tempat bertanya�� yang harus diikuti. Hati yang bersih selalu 
berkata jujur�� tidak pernah berbohong dan tidak bisa dibohongi. 
Siapa pun bisa membohongi orang lain�� tetapi ia tidak bisa 
membohongi kata hatinya sendiri. Maka pasti pengetahuan yang 
diterima oleh hati yang bening adalah pengetahuan yang tidak 
bisa dimasuki oleh kebohongan dan kepalsuan. Barangkali itulah 
sebabnya sebuah hadis menganjurkan�� “Mintalah fatwa kepada 
hatimu�� meskipun para mufti memberimu fatwa.”

pe����t��
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pe����t��

Para pembaca bisa menikmati diskusi tentang amar makruf 
nahi mungkar pada “Sajian Khusus” dalam Titik-Temu nomor ini�� 
yang menampilkan tiga tulisan. Tiga tulisan itu meliputi����� tulisan 
Nurcholish Madjid yang berjudul “Dakwah Khair�� Amar Makruf�� 
Nahi Mungkar����� Sebuah Telaah atas Beberapa Pengertian Dasar 
Tiga Tingkat Perintah Tuhan”; tulisan Abd. Moqsith Ghazali yang 
berjudul “Tafsir atas Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Islam”; 
dan tulisan M. Subhi-Ibrahim yang berjudul “Hati Nurani sebagai 
Mufti Moral.” Tulisan pertama�� yaitu tulisan Nurcholish Madjid�� 
adalah tulisan utama�� yang diperkaya oleh tulisan kedua dan tulisan 
ketiga. 

Dalam Titik-Temu nomor ini para pembaca dapat pula menik-
mati tulisan-tulisan tentang gerakan perempuan Muslim progresif 
Indonesia�� tentang pembongkaran otoritarianisme tafsir oleh 
Khaled Abou El Fadl�� tentang pengalaman Mahatma Gandhi dalam 
berkenalan dengan agama-agama�� dan tentang Fushūsh al-Hikam 
Ibn ‘Arabi. Jangan lupa membaca resensi buku.

Selamat membaca. v

Pemimpin Redaksi
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DAKWAH KHAIR, AmAR mAKRuF, 
nAHI munGKAR

Sebuah Telaah atas Beberapa Pengertian Dasar
Tiga Tingkat Perintah Tuhan�

Nurcholish Madjid

mukadimah

Ungkapan Suci “amar makruf nahi mungkar” berarti kurang lebih 
“anjuran kebaikan dan pencegahan keburukan.” Ia diindonesiakan 
dari ungkapan dalam bahasa Arab�� yang lengkap dan aslinya ialah al-
amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar. Ia merupakan salah satu 
ungkapan yang paling baku dalam perbendaharaan peristilahaan 
keagamaan Islam�� dan telah menjadi bagian dominan dari deretan 
tema-tema dakwah�� tablig�� dan khotbah. Ia juga merupakan salah 
satu judul wacana keagamaan yang tidak seorang Muslim pun yang 
berkesungguhan tidak terlibat.
 Karena itu sebetulnya “amar makruf nahi mungkar��” bagi cukup 
banyak orang�� sudah amat jelas maksudnya. Tetapi mengapa kita 
masih mengambil banyak kesempatan mendiskusikan masalah itu 
dalam forum ini? Karena�� seperti halnya dengan banyak simpul 
keagamaan lain yang dinyatakan dalam istilah-istilah baku (dan 
populer sehingga menjadi harian)�� selalu ada kemungkinan bahwa 
“amar makruf nahi mungkar” itu masih harus dicoba pembahasan 

1 Tulisan ini berasal dari makalah yang disampaiakn pada Klub Kajian Agama 
(KKA) Paramadina di Jakarta pada November 1995.
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sisi-sisi pengertiannya yang barangkali luput dari pengertian 
populer. Atau�� dengan perkataan lain�� pengertian masyarakat umum 
tentang ungkapan itu masih diperdalam�� diperluas�� dan diberikan 
dimensi-dimensinya yang lebih asasi.

Pengertian-pengertian Dasar

Dalam al-Qur’an�� ungkapan “amar makruf nahi mungkar” 
terbaca di banyak tempat�� yaitu dalam surat-surat ālu ‘Imr�n 
(tiga ayat)�� al-A‘r�f (satu ayat)�� al-Tawbah (tiga ayat)�� al-Hajj (satu 
ayat)�� dan Luqm�n (satu ayat). Yang paling sering dikutip dalam 
berbagai kesempatan�� di atas mimbar dan di tempat-tempat lain�� 
ialah firman Allah����� “Hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang 
mengajak kepada yang al-khayr�� menganjurkan dengan al-ma‘rūf 
dan mencegah dari al-munkar. Dan mereka itulah orang-orang 
yang bahagia” (Q 3�����104).

Dari Firman itu jelas ada tiga tingkat perintah suci yang amat 
penting ini. Pertama�� “ajakan kepada yang khayr” (di sini kita 
indonesiakan�� mengikuti konvensi yang berlaku�� menjadi “dakwah 
khair” — 

,

      

-: Dar alKairo(ammad Khalil Harrashsuntingan Dr. Mu,nm-layah,iIbn Taym
Thiba‘ah al-Muhammadiyyah, t.th.), h. 312:

 .  " " ) . :
 . (

 Muhammad Rasyia Ridla, Tafs r al-Man r (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 3, h. 257-
258. Asli kutipan itu adalah demikian:

 . :
 :

) .
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 Ridla, Tafs r al-Man r, juz 3, h. 257-258. Asli yang dikutip dan diterjemahkan itu 
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). Kedua�� “anjuran dengan yang ma‘rūf” (“amar 
makruf” —  

,
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). Ketiga�� “pencegahan dari yang munkar” 
(“nahi mungkar” — 

,
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 Jadi�� sekalipun firman itu seringkali dikutip sebagai dasar suci 
bagi perintah melakukan “amar makruf nahi mungkar��” namun 
tidak banyak yang berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya 
perintah melakukan “amar makruf nahi mungkar” itu didahului 
dengan perintah “dakwah khair.” Karena sifatnya yang amat 
mendasar�� maka persoalan “dakwah khair” itu�� khususnya yang 
menyangkut pengertian “khair” (al-khayr) akan mendapat porsi 
yang paling besar dari pembahasan dalam makalah ini.
 Di atas itu sengaja istilah-istilah al-khayr, al-ma‘rūf, dan al-
munkar tidak diterjemahkan�� karena masing-masing merupakan 
kata-kata yang sarat dengan makna-makna konseptual yang 
mendalam�� sehingga penerjemahannya senantiasa mengandung 
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persoalan. Karena itu keberhasilan kita memahami dan kemudian 
melaksanakan perintah Allah itu akan sangat bergantung kepada 
pengertian yang tepat atas ketiga istilah tersebut. Maka makna dasar 
masing-masing istilah itu harus diperiksa secara memadai.

Dakwah Khair

 Di atas sudah dikatakan bahwa istilah “dakwah khair” merupa-
kan pengindonesiaan dari istilah yang lebih persis�� “al-da‘wah 
ilā al-khayr,” mengikuti konvensi pengindonesiaan “al-amr bi 
al-ma‘rūf” menjadi “amar makruf��” dan “al-nahy ‘an al-munkar” 
menjadi “nahi mungkar.” Berkenaan dengan ini�� perkataan al-khayr 
sering diterjemahkan secara sama dengan al-ma‘rūf�� yaitu sama-
sama “kebajikan��”2 “kebaikan��”3 “kabecikan” (bahasa Jawa�� artinya 
kurang lebih “kebaikan”)��4 nīkī (bahasa Persi�� artinya kurang lebih 
“kebajikan”)��5 “all that is good��”6 Semua terjemahan yang kurang 
lebih mempunyai makna yang sama itu sering tumbuh dengan 
terjemahan perkataan al-ma‘rūf�� yang acapkali juga diterjemahkan 
menjadi sekitar makna “kebaikan.”
 Jika memang antara al-khayr dan al-ma‘rūf itu harus�� palin tidak 
dapat�� diterjemahkan secara sama atau mirip�� maka mengesankan 

2 Lihat Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta����� Departemen Agama�� cetakan 
PT Serajaya Santra�� 1988/1989)�� h. 93. 

3 Lihat Prof. Dr. Hamka�� Tafsir al-Azhar (Jakarta����� Yayasan Nurul Islam�� 
1984)�� Juzu’ 4-5-6�� h. 30. Lihat pula H.B Jassin�� Bacaan Mulia (Jakarta����� Jambatan�� 
1991)�� h. 83.

4 Lihat terjemahan Jawa oleh R. Ng. Djajasugita dan M. Mufti Sharif atas 
Terjemah dan Tafsir Maulvi Muhammad Ali (Jogjakarta����� Gerakan Ahmadijah 
Indonesia�� 1958)�� h. 240.

5 Lihat Qur’ān Karīm�� teks�� dengan terjemahan Persi oleh Sayyid Kazhim 
Mu‘izzi (Teheran����� Muassah Intisyarat Shabirin�� 1405 Hijri Qomari/1363 Hijri 
Syamsi)�� h. 63.

6 A. Yusuf Ali�� The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary�� New 
Revised Edition (Brentwood�� Maryland����� Amana Corporation�� 1409 H/1989 
A.C.)�� h. 154.
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adanya kelebihan kata atau redundancy�� hal yang mustahil bagi Kitab 
Suci al-Qur’an. Maka dari itu kita harus memahaminya sebagau 
dua konsep yang berbeda�� meskipun berkaitan erat dan bernilai 
sama. Karena itu sungguh menarik penerjemahan al-khayr menjadi 
“bakti”7 sebagaimana diberikan oleh A. Hassan�� pendiri “Persatuan 
Islam” (Persis). Jika terjemahan-terjemahan lain mengarah kepada 
makna-makna yang kurang lebih sama dan sedikit-banyak sudah 
dikenal masyarakat�� maka terjemahan A. Hassan “bakti” menunjuk 
kepada pengertian yang meskipun pada dasarnya juga sama�� namun 
secara konseptual mengandung perbedaan yang amat penting. 
“Bakti��” (juga dieja “bhakti”)�� menurut penggunaan asalnya 
dalam bahasa Sanskerta (seperti banyak didapat dalam literatur 
agama-agama India�� yaitu Hindu dan Buddha)�� menunjuk kepada 
pengertian penyerahan dan pengabdian diri yang setulus-tulusnya 
kepada Tuhan�� dalam semangat keruhanian yang tanpa pamrih dan 
lepas dari kepentingan sesaat.
 Jika pengertian “bakti” seperti itu dapat diterima�� sebagaimana 
nampaknya dimaksudkan oleh A. Hassan sebagai terjemahan al-
khayr itu�� maka sangat dekat dengan pengertian al-islām menurut 
makna asal atau generiknya. Makna generik al-Islām (Islam) itu 
antara lain dijelaskan oleh Ibn Taymiyah dalam banyak pemba-
hasannya yang sudah sering kita kutip dalam berbagai konteks. Salah 
satunya ialah keterangannya sebagai berikut����� “...Al-Islām (Islam) 
ialah al-istislām (sikap pasrah yang total) kepada Allah dan tunduk 
patuh (al-inqiyād) kepada-Nya lahir dan batin. Inilah dīn al-islām 
(“agama Islam”) yang diridlakan Allah sebagaimana ditunjukkan 
oleh berbagai nas Kitab Suci dan Sunah Nabi.”8 

7 Lihat A. Hassan�� Al-Furqān (Tafsir al-Qur’an) (Bangil����� Persatuan�� 1406 
H.)�� h. 123.

8 Ibn Taymiyah�� al-Īmān, suntingan Dr. Muhammad Khalil Harras (Kairo����� 
Dar al-Thiba‘ah al-Muhammadiyyah�� t.th.)�� h. 312�����
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Asli kutipan itu adalah demikian:

 . :
 :

) .
(

 Ridla, Tafs r al-Man r, juz 3, h. 257-258. Asli yang dikutip dan diterjemahkan itu 
demikian:

] : [] [
 --]  : : [

 -- :
] : [ :

 ;
 ;)  . :- (

 - - :
] : [- -:

)( :
 ;.

)( :

 ;
.

 !



D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 21

 Oleh karena itu kata al-khayr�� jika memang dapat diterjemahkan 
menjadi “bakti��” seperti dilakukan oleh A. Hassan�� sesungguhnya 
mengandung makna yang amat mendalam�� jauh lebih mendalam 
daripada yang disangka orang banyak. Sejalan dengan pengertian 
itu�� Muhammad ‘Abduh berpendapat bahwa yang dimaksudkan 
dengan perkataan al-khayr ialah al-islām, yakni “Islam” dalam 
makna generiknya�� yang menurut dia merupakan “ruh” semua 
agama para Nabi. Karena masalah ini sangat prinsipiel dan sering 
luput dari perhatian kebanyakan kaum Muslim�� maka di sini 
diajukan pembahasan yang lebih jauh dan luas�� dengan mengutip 
dan mengikuti uraian Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridla. 
Dalam tafsir mereka�� Al-Manār, perkataan al-khayr itu diuraikan 
demikian�����

Kemudian dakwah khair�� amar (makruf ) dan nahi (mungkar) 
ini mengenal tingkat-tingkat. Tingkat pertama ialah dakwah 
(seruan) umat (Islam) ini kepada umat-umat lain kepada 
al-khayr�� dan hendaknya mereka (umat-umat) itu menyertai 
mereka (umat Islam) dalam cahaya hidayah yang mereka 
pegang. Inilah yang menjadi arah keterangan penafsir (‘Abduh). 
“Sebenarnya yang dimaksudkan dengan al-khayr: al-islām.” Dan 
kita telah menafsirkan al-islām sebelumnya�� bahwa ia berarti 
agama Allah melalui lisan (ajaran) semua Nabi untuk semua 
umat�� yaitu sikap ikhlas kepada Allah swt dan meninggalkan 
hawa (nafsu) menuju kepada ajaran bijak (hukm) dari Dia.9 
 

Yang dimaksud oleh Rasyid Ridla dalam tafsirnya sebelum itu�� yaitu 
tafsiran bahwa baginya al-islām ialah agama Allah atas lisan (ajaran) 

9 Muhammad Rasyia Ridla�� Tafsīr al-Manār (Beirut����� Dar al-Fikr�� t.th.)�� juz 
3�� h. 257-258. Asli kutipan itu adalah demikian�����

,
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semua Nabi untuk semua umat�� ialah uraiannya yang cukup panjang 
lebar dalam kitab tafsir yang sama�� demikian�����

(Perkataan) al-islām adalah mashdar (kata benda-kerja�� verbal 
noun) dari (kata kerja) aslama�� dan ia mengandung makna 
“tunduk” dan “pasrah��” serta berarti “membayarkan.” Dikatakan 
“saya menyerahkan (aslamtu) sesuatu kepada seseorang” jika 
saya “membayarkan” (addaytu) barang itu kepadanya. Juga 
mengandung makna “masuk ke dalam slm (dibaca salm atau 
silm)” yang berarti “perdamaian” dan “keselamatan” dengan 
sikap tulus melepaskan (diri) dari sesuatu (kepentingan). 
Termasuk ini adalah firman Allah swt�� “seseorang (budak) 
yang diperebutkan oleh beberapa pihak�� dan seseorang yang 
sepenuhnya pasrah kepada (satu) orang (saja)...”[Q 39�����29]�� 
artinya�� tulus hanya kepadanya saja dan tidak disertai orang 
lain yang memperebutkannya. Menamakan agama yang benar 
sebagai “Islam” bersesuaian dengan setiap makna dari berbagai 
makna kata (al-islām) itu secara kebahasaan�� dan yang paling 
jelas dari berbagai makna itu ialah yang disebutkan paling 
akhir�� terutama dari konteks (pembahasan) ini�� dan dikuatkan 
oleh ayat berikut�� juga firman Allah�� “Siapakah yang lebih baik 
dalam hal agama daripada orang yang memasrahkan (aslama) 
dirinya kepada Allah dan dia itu orang yang berbuat baik�� serta 
mengikuti kepercayaan (Nabi) Ibrahim secara hanīf (mengikuti 
kecenderungan alami manusia kepada yang baik dan benar)” 
[Q 4�����125]. Nabi Ibrahim digambarkan sebagai “ber-islām” 
dalam berbagai surat (al-Qur’an)�� dan para Nabi yang lain 
juga digambarkan begitu (ber-islām). Dengan begitu diketahui 
bahwa pembatasan dalam firman Allah�� “Sesungguhnya agama 
di sisi Allah ialah al-islām bersangkutan dengan semua agama 
yang dibawa oleh para Nabi�� karena ia (al-islām) itu adalah 
semangat universal semua agama itu yang di situ semuanya 
bertemu meskipun berbeda dalam kewajiban-kewajiban 
(ibadat) dan bentuk-bentuk (lahiri) amalan dalam agama-
agama tersebut�� dan semua mereka (para Nabi) digambarkan 



D������ �������� ���� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ����� �������

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 2�

dengan al-islām itu. (Lihat tafsir ayat-ayat 2����� 128 dan 131-133. 
dan guru pemimpin [al-Ustādz al-Imām�� yakni�� Muhammad 
‘Abduh] tidak mengatakan di sini kecuali sebagian dari yang ia 
katakan di sana). Dan begitu anda mengetahui bahwa seorang 
Muslim yang hakiki dalam ajaran al-Qur’an ialah orang yang 
bebas dari noda-noda syirik terhadap Yang Maha Kasih (al-
Rahmān)�� yang ikhlas dalam segala amal disertai iman�� dari 
setiap agama manapun�� di masa dan tempat manapun orang 
itu berada. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Yang 
Maha Tinggi dan Maha Agung�� “Barangsiapa menganut selain 
al-islām sebagai agama�� maka tidak akan diterima dari dia” [Q 
3�����85]�� dan seterusnya ayat itu�� yang akan diterangkan nanti. Hal 
itu demikian�� sebab Allah menetapkan agama karena adanya 
dua perkara yang prinsipiel. 

Pertama�� membersihkan jiwa dan memurnikan akal dari noda-
noda kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib pada sesama 
makhluk�� dan tentang kemampuan sesama makhluk itu untuk 
mengatur segala yang ada�� agar jiwa dan akal itu terbebaskan 
dari ketundukan dan perbudakan kepada orang lain yang setara�� 
atau kepada suatu benda yang lebih rendah daripada mereka 
(manusia) dalam hal potensi dan kesempurnaannya. 

Kedua�� ikhlasnya kalbu dengan maksud-tujuan yang baik dalam 
segala perbuatan�� serta ikhlasnya niat untuk Allah dan untuk 
manusia. Jika kedua perkara ini berhasil diwujudkan�� maka 
fitrah akan terbebaskan dari belenggunya yang mengekangnya 
untuk mencapai kesempurnaannya�� baik perorangan maupun 
kemasyarakatan. Dua perkara inilah ruh dari yang dimaksudkan 
dengan perkataan al-islām. Sedangkan amalan-amalan 
ibadat�� maka semuanya itu ditetapkan untuk mendidik ruh 
yang bersifat perintah ini dalam ruh yang bersifat akhlak. 
Karena itu disyaratkan dalam amalan-amalan itu adanya 
niat dan keikhlasan. Kalau sudah terlatih�� maka orang yang 
bersangkutan akan mudah melaksanakan berbagai kewajiban 
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sosial-budaya dan peradaban�� yang dengan itu semua akan 
menghantarnya kepada “negara utama” (al-madīnah al-fādlilah) 
dan merealisasikan dambaan para orang bijak (al-hukamā’�� para 
failasuf ).

Ah�� alangkah jauhnya manusia melupakan hakikan Islam!� 
Kebahagiaan mana yang lebih tinggi dari keinsafan setiap 
pribadi bahwa ia dianugerahi potensi yang juga dianugerahkan 
kepada mereka yang digambarkan sebagai punya sifat kewalian 
dan kesucian — diantara mereka ini ada yang memperbudak 
manusia secara ruhani�� dan ada pula yang memperbudak 
manusia secara politik — dan daripada keikhlasan setiap 
pribadi dalam amalan keagamaannya untuk Allah dan amalan 
keduniaannya untuk sesama manusia? Kebahagiaan ini adalah 
ruh al-islām serta hakikat kesejatiannya yang untuk segolongan 
manusia tertutup oleh formalitas-formalitas amalan dan tradisi-
tradisi aliran (madzhab)�� dan untuk segolongan manusia lain 
tertutup oleh berbagai kecenderungan pandangan (subjektif ) 
dan tradisi-tradisi artifisial. Golongan pertama menuduh kafir 
atau pembuat bid‘ah setiap orang yang berbeda aliran dengan 
mereka�� dan golongan yang lain itu menganggap bodoh dan 
fanatik setiap orang yang tidak pernah mencicipi minuman 
(keras) mereka. Kapan kiranya bakal tampil orang-orang 
Muslim yang murni dan ikhlas dari golongan yang pertama 
dan juga golongan kedua itu�� sehingga mereka dapat menjadi 
bukti kebenaran (hujjah) dari Allah atas mereka sendiri dan 
atas seluruh alam�� dan menjadi bukti kesatuan yang teguh bagi 
mereka yang saling berselisih?10 

10 Ridla�� Tafsīr al-Manār�� juz 3�� h. 257-258. Asli yang dikutip dan 
diterjemahkan itu demikian�����
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 Penjelasan Rasyid Ridla yang amat tandas dan penuh semangat 
tentang makna hakiki perkataan al-islām itu�� sebagaimana 
diisyaratkan di atas�� sesungguhnya sejalan saja dengan penjelasan 
yang diberikan oleh Ibn Taymiyah — nenek moyang doktrinal 
para pembaharu Islam zaman modern — yang sudah sering dikutip 
dalam konteks lain. Tetapi kita kemukakan pendapat Rasyid Ridla 
(yang menguraikan tafsiran gurunya�� Muhammad ‘Abduh) itu 
karena dapat digunakan untuk menjabarkan konsep “bakti” yang 
digunakan oleh A. Hassan sebagai terjemahan al-khayr.
 Dan merupakan kelanjutan logis dari semuanya itu�� penjelasan 
ini juga kita perlukan mencoba tangkap dan perkirakan apa dampak 
paling jauh dari program pembaharuan mereka yang tertuang 
dalam Tafsīr al-Manār�� sebuah kitab yang paling berpengaruh bagi 
pemikiran Islam di zaman mutakhir ini sejak awal abad yang lalu. 
Dampak paling jauh itu ialah pembebasan pengertian al-islām dari 
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 Ridla, Tafs r al-Man r, juz 3, h. 360-361. Dan berikut ini adalah kutipan aslinya dalam 

bahasa Arab:
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 A. Yusuf Ali, The Holy Qur’an, h. 604, catatan 1874.
 Hadis: 
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pengertian-pengertian populer yang menyimpang�� yang kemudian 
menutupi hakikat agama Allah itu.

Sekarang akan kita lihat lagi bagaimana Rasyid Ridla dan 
Muhammad ‘Abduh memberi penjelasan yang lain yang lebih 
jauh tentang hakikat makna al-islām itu dalam kaitannya dengan 
pengertian-pengertian populer yang salah�� yang membuat agama yang 
benar itu�� menurut mereka berdua�� telah dikorbankan oleh semangat 
komunalisme�� perkauman�� atau paham golongan (“al-jinsiyyah��” 
dalam istilah al-Manār). Penjelasan mereka itu demikian�����

Adapun penggunaan perkataan al-islām dalam arti apa yang ada 
pada mereka�� yaitu kaum-kaum yang dikenal sebagai orang-orang 
Muslim�� yang terdiri dari akidah-akidah�� tradisi-tradisi�� amalam-
amalan�� maka itu adalah istilah yang datang kemudian�� berdasar 
kaidah “Agama ialah apa yang ada pada para pemeluk agama.” 
Maka Buddha ialah apa yang ada pada masyarakat manusia yang 
dikenal sebagai orang-orang Buddha�� dan agama Yahudi ialah 
apa yang ada pada golongan tertentu yang diberi nama Yahudi�� 
dan agama Nasrani ialah apa yang ada pada golongan-golongan 
yang mengatakan�� “Kami adalah orang-orang Nasrani��” dan 
seterusnya. Inilah agama dalam pengertian komunal. Agama 
seperti itu ada yang punya pangkal samāwī (berasal dari langit�� 
yakni�� berdasarkan wahyu ilahi) ataupun konvensional (buatan)�� 
lalu padanya terjadi perubahan dan pergantian sehingga menjauh 
dari pangkalnya�� baik dalam ajaran-ajaran dasarnya maupun 
dalam maksud-tujuannya. Kemudian yang dianggap benar ialah 
apa yang ada pada para penganutnya�� bukan ajaran dasarnya 
yang boleh jadi sudah tidak lagi diketahui ataupun masih dapat 
diketahui. Peralihan agama Ahli Kitab menjadi agama komunal 
dalam pengertian ini adalah yang menghalangi Ahli Kitab itu 
untuk mengikuti Nabi saw berkenaan yang dibawanya tentang 
ruh agama Allah yang semua Nabi berada padanya�� yaitu al-islām�� 
meskipun syariat mereka berbeda-beda dalam masalah-masalah 
cabang (furū‘). Jadi al-islām adalah suatu makna (pengertian�� 
konsep) yang dijelaskan oleh al-Qur’an; siapa yang mengikutinya 
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ia berada di atas jalan agama Allah yang diridlakan-Nya�� dan 
siapa yang menyalahinya maka ia adalah orang yang mengikuti 
sesuatu selain agama Allah. Dan ia (al-islām) itu bukanlah 
termasuk pengertian komunal seperti yang dikenal sekarang�� 
yang berbeda-beda menurut perbedaan tradisi yang ada pada 
para pendukungnya. Maka al-islām yang hakiki berbeda dengan 
al-islām adat-kebiasaan (‘urfī). Karena itu dalam tafsir (al-Manār) 
ini kami berpegang kepada sikap menolak untuk menjadikan 
al-islām suatu komunalisme adat-kebiasaan dengan melupakan 
hakikatnya sebagai hidayah ilahi. Memang betul jika ia (al-
islām) itu ditegakkan di atas prinsip dasarnya dan bersamaan 
dengan itu masih terikat pula dengan hubungan komunal�� maka 
hubungan itu tentunya adalah hubungan yang baik untuk para 
pendukungnya dan tidak berbahaya untuk orang lain�� karena 
didirikan di atas prinsip-prinsip keadilan�� kemurahan hati�� kasih 
sayang dan kebajikan. Tetapi menjadikan komunalisme sebagai 
prinsip adalah perbuatan merusak agama yang merupakan sendi 
kebahagiaan dunia-akhirat.11 

Pengertian al-islām secara generik seperti itu�� yang lepas dan 
bebas dari pengertian komunalnya�� adalah sama dengan pengertian 

11 Ridla�� Tafsīr al-Manār�� juz 3�� h. 360-361. Dan berikut ini adalah kutipan 
aslinya dalam bahasa Arab�����
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tentang kebenaran kebaikan universal�� yang menurut Rasyid Ridla 
di atas�� ada dalam semua agama para nabi dan pada setiap orang di 
mana saja dan kapan saja. Dan inilah yang sesungguhnya diisyaratkan 
dalam al-Qur’an ketika menyeru umat manusia untuk menerima 
agama yang benar sesuai dengan kecenderungan alami mereka sendiri 
untuk mencari�� menemukan dan berpegang kepada yang baik dan 
benar (kecenderungan hanīfiyyah�� kehanifan)�� menurut ciptaan 
asal yang suci (fithrah�� fitrah) dari Allah yang telah menciptakan 
manusia atasnya. Dalam seruan ilahi itu kemudian ditegaskan 
bahwa kecenderungan alami manusia kepada kebajikan�� wisdom atau 
hikmah itu tidak akan mengalami perubahan sepanjang masa�� jadi 
abadi atau “perenial” (perennial). Lalu ditegaskan pula bahwasanya 
itulah agama yang tegak lurus�� konsisten dengan kebenaran abadi dan 
nilai kemanusiaan primordial yang universal�� “namun kebanyakan 
manusia tidak mengetahui” (Lihat Q 30�����30). 

Maka Allah memerintahkan agar dari kalangan umat ini ada 
yang melakukan dakwah khair (al-da‘wah ilā al-khayr) — dengan 
pengetian al-khayr sebagai “bakti” menurut A. Hassan dan sebagai 
al-islām menurut Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridla seperti 
diuraikan di atas itu. Maksudnya ialah agar ada yang mengajak 
manusia kepada prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran universal�� 
tanpa terikat oleh paham golongan atau komunalisme (al-jinsiyyah) 
yang membelenggu dan mengekang manusia secara sosiologis 
dan historis. Adalah komunalisme ini�� sebagaimana ditegaskan 
Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridla di atas�� yang menutupi 
kebenaran Allah dan merusaknya sebagai sumber kebahagiaan umat 
manusia�� dari dunia sampai akhirat.

Amar makruf

 Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perintah 
Allah untuk menjalankan “dakwah khair” adalah sangat prinsipiel�� 
bernilai universal�� berlaku di mana saja dan kapan saja. Tetapi justru 
karena hal itu menyangkut perkara nilai yang prinsipiel dan universal�� 
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maka diperlukan jabaran sedemikian rupa menurut konteks ruang 
dan waktu tertentu�� sehingga dapat terlaksana dalam kenyataan. Dari 
sinilah kita melihat kaitan perintah itu dengan dua perintah lainnya�� 
yaitu “amar makruf” dan “nahi mungkar.” Sama halnya dengan 
“dakwah khair” yang mengharuskan kita memahami secara lebih 
baik apa makna “khair” (al-khayr)�� berkenaan dengan “amar makruf” 
kita juga hendak memeriksa makna istilah “makruf” (al-ma‘rūf) 
itu. Untuk itu kita dapat melakukan dua pendekatan kebahasaan. 
Pertama�� pengertian “makruf” sebagai “yang diketahui” atau “yang 
dikenal” (dalam hal ini�� “yang diketahui atau yang dikenal sebagai 
baik).” Kedua�� pengertian “makruf” sebagai “yang diadatkan” atau 
“yang sesuai dengan adat” (dalam hal ini�� “yang sesuai dengan adat 
yang baik”). Kedua pendekatan kebahasaan ini dimungkinkan�� dan 
sangat relevan untuk makna perintah Allah “amar makruf” itu.
 Pendekatan pertama�� pengertian “makruf ” sebagai “yang 
diketahui” atau “yang dikenal��” kiranya dibenarkan oleh kenyataan 
bahwa perkataan Arab “ma‘rūf” (,
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yang kesemuanya itu mengacu kepada pengertian “tahu” atau 
“mengetahui.” Jadi�� sebagai sebuah maf‘ūl atau kata peserta penderita 
(passive participle)�� perkataan Arab “ma‘rūf” mengacu kepada makna 
kebahasaan “yang diketahui.” Dan secara semantik perkataan 
itu berarti “yang diketahui secara baik��” maka konsep�� ide atau 
ajaran yang terkandung dalam perkataan “ma‘rūf” itu sungguh 
punya kaitan erat dan merupakan kelanjutan dari konsep�� ide dan 
ajaran yang terkandung dalam perkataan “al-khayr” berasal dari 
sumber prinsipiel yang sama�� yaitu fitrah manusia yang hanīf�� tapi 
dengan “ma‘rūf” sebagai yang kongkret sehari-hari dan merupakan 
pngejawantahan pengertian “al-khayr” yang umum�� universal dan 
merupakan naluri primordial kemanusiaan sejagad itu.
 Jadi�� pengertian “ma‘rūf” bersangkutan dengan pandangan 
bahwa manusia mempunyai potensi untuk dapat mengetahui apa 
yang baik dan yang benar (serta yang buruk dan yang salah). Kita 
ketahui bahwa pandangan ini menjadi bagian integral dari konsep 
fitrah dan kehanifan. Bahwa manusia mempunyai potensi untuk 
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tahu tentang baik-buruk serta benar-salah�� dengan kemungkinan 
sikap-sikap menerima atau menolak kebenaran kebaikan itu�� 
dilukiskan dalam al-Qur’an�� antara lain dalam firman Allah�� 
“Sesungguhnya Kami (Allah) telah beri dia (manusia) hidayah�� 
maka boleh jadi ia bersyukur (menerima) dan boleh jadi ia kufur 
(menolak)” (Lihat Q 76�����3)�� dan “Kemudian Dia (Allah) ilhamkan 
kepadanya (jiwa manusia) apa yang menjadi kejahatannya dan apa 
pula yang menjadi kektakwaannya” (Q 91�����8). 
 Selanjutnya�� lokus kesadaran primordial tentang baik-buruk dan 
benar-salah itu ialah inti kedirian manusia yang paling mendalam 
(karena itu juga paling private)�� yaitu kalbu (qalb). Kalbu dalam 
literatur kesufian biasa disebut “hati nurani” atau “nurani” saja 
(nūrānī — 
,
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 Muhammad Rasyia Ridla, Tafs r al-Man r (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 3, h. 257-258. 
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 —suatu derivasi perkataan “nūr” —  
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 — cahaya). 
Kalbu disebut “nurani��” bersifat cahaya�� karena sifatnya yang terang 
dan menerangi (luminous)�� untuk memberikan suluh kepada manusia 
dalam mencari dan menempuh jalan hidup yang baik dan benar. 
Oleh karena itu�� kata-kata “al-ma‘rūf” merujuk kepada sesuatu dari 
kehidupan nyata sehari-hari yang diketahui oleh manusia sebagai 
benar dan baik sesuai dengan pertimbangan nuraninya. Inilah yang 
diperintahkan Allah untuk ditegakkan dalam masyarakat melalui 
perintah yang terkandung dalam ungkapan “amar makruf.”
 Sedangkan pendekatan kedua�� yaitu pengertian “al-ma‘rūf” 
sebagai kebaikan yang sesuai dengan adat kebiasaan�� dasarnya ialah 
kenyataan linguistik bahwa perkataan “al-ma‘rūf” itu berkaitan 
dengan bahasa Arab “‘urf” (

,
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 Muhammad Rasyia Ridla, Tafs r al-Man r (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 3, h. 257-258. 
Asli kutipan itu adalah demikian:
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) yang berarti adat. Ini bersangkutan 
dengan pandangan dalam prinsip yurisprudensi Islam bahwa adat 
dapat dijadikan sumber hukum�� dengan isyarat bahwa dalam adat 
itu selalu ada unsur yang baik dan benar. Karena itu�� suatu kaidah 
yurisprudensi Islam berbunyi�� “Adat itu dihukumkan” (

,
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). 
Tentu saja prinsip ini tidak berarti dibenarkannya menerima nilai-
nilai adat seperti apa adanya. Semuanya harus ditimbang dengan 
ukuran suara nurani yang tulus dari segi baik-buruknya serta benar-
salahnya. Namun perspektif ini penting sekali karena suatu kebaikan 
universal tidak akan terwujud nyata kecuali setelah diterjemahkan ke 
dalam lingkup kenisbian kultural. Al-Qur’an pun mengisyaratkan 
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perspektif itu ketika ditegaskan bahwa tidak seorang Rasul pun yang 
diutus Allah melainkan dengan menggunakan “bahasa” kaumnya 
(Lihat Q 14�����8.). Dan “bahasa” di situ tidak berarti “bahasa linguistic” 
seperti bahasa Ibrani (diguanakan oleh Nabi Musa as dan para nabi 
dari kalangan Bani Israil�� bahasa Aramia (digunakan oleh Nabi Isa 
as) dan bahasa Arab (digunakan oleh Nabi Muhammad saw)�� tapi 
juga “bahasa cultural” seperti berkenaan dengan kosmologi tertentu 
yang saat itu berlaku. seperti dikatakan Yussuf Ali��

Ada pengertian lebih luas untuk “bahasa.” Bahasa itu tidak 
semata-mata persoalan abjad�� huruf atau kata-kata. Setiap zaman 
atau kelompok manusia — atau dunia dalam suatu pengertian 
psikologis — menuangkan fikiran-fikirannya dalam suatu pola 
dan bentuk tertentu. Ajaran Allah — karena universal — dapat 
diekspresikan dalam semua pola dan bentuk�� dan sama-sama 
benar dan perlu untuk semua lapisan masyarakat manusia�� 
dan karena itu harus diterangkan untuk masing-masing sesuai 
dengan kemampuan dan daya terimanya...12 

Karena adanya segi adat dan dimensi kultural dalam pandangan 
tentang apa yang baik atau makruf itu�� maka kita akan sulit sekali 
melaksanakan perintah Allah untuk beramar makruf jika kita 
tidak mengetahui lingkungan adat dan kutural masyarakat kita. 
Jadi untuk melakukan amar makruf dengan baik dan efektif�� kita 
memerlukan ilmu di segala bidang. Dari sudut pandang itu kita 
dapat paham mengapa janji keunggulan dari Allah untuk manusia 
dikaitkan dengan iman dan ilmu (Lihat Q 85�����11). Dengan iman 
yang benar kita dibimbing ke arah ikatan batin atau komitmen yang 
tulus kepada kebaikan universal (al-khayr)�� dan dengan ilmu yang 
luas kita punya wawasan teknis dan operasional untuk mewujudkan 
kebaikan universal itu dalam konteks ruang dan waktu.
 Jika kita tidak memiliki ilmu yang diperlukan itu�� maka yang 
ada pada kita hampir terbatas hanya kepada kemauan yang baik 

12 A. Yusuf Ali�� The Holy Qur’an�� h. 604�� catatan 1874.
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saja�� namu tidak cakap melaksanakannya. Keadaan serupa itu 
dapat menjerumuskan kita kepada verbalisme�� yaitu perasaan telah 
berbuat sesuatu karena telah mengekspresikannya dalam kata-kata�� 
berbentuk retorika-retorika. Sebaliknya�� dengan ilmu yang luas 
kita akan mampu melakukan ikhtiar-ikhtiar. Sebab ikhtiyār berarti 
“memilih yang terbaik” dari berbagai kemungkinan yang ada. Ikhtiar 
adalah fungsi atau akibat dari ilmu.

nahi mungkar

 Setelah kita paham makna “amar makruf��” maka memahami 
makna “nahi mungkar” tentunya menjadi jauh lebih mudah. Sebab 
“nahi mungkar” boleh dikatakan persis merupakan kebalikan dari 
“amar makruf.” Untuk ini pun kita dapat mendekati persoalan dari 
sudut kebahasaan.
 Perkataan Arab “munkar” (
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) adalah partisipel pasif dari 
“inkār” (

,

Thiba‘ah-: Dar alKairo(ammad Khalil Harrashsuntingan Dr. Mu,nm-layah,iIbn Taym
al-Muhammadiyyah, t.th.), h. 312:

 .  " " ) . :
 . (

 Muhammad Rasyia Ridla, Tafs r al-Man r (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 3, h. 257-258. 
Asli kutipan itu adalah demikian:

 . :
 :

) .
(

 Ridla, Tafs r al-Man r, juz 3, h. 257-258. Asli yang dikutip dan diterjemahkan itu 
demikian:

] : [] [
 --]  : : [

 -- :
] : [ :

 ;
 ;)  . :- (

 - - :
] : [- -:

)( :
 ;.

)( :

 ;
.

 !

) — yang sudah diindonesiakan menjadi “ingkar”)�� 
sehingga “munkar” berarti “yang diingkari.”  Dalam hal ini�� 
sebagaimana makna semantiknya�� “munkar” berarti sesuatu yang 
dingkari oleh suara nurani�� karena tidak sejalan dengan rasa 
kebaikan�� kebenaran dan kesucian. Maka dengan sendirinya hal 
seperti itu mempunyai nilai sebagai jahat�� palsu�� dan kotor. Jadi�� 
sama dengan “al-ma‘rūf��” pengertian dasar istilah “al-munkar” pun 
terkait erat dengan konsep tentang fitrah dan kehanifan. Berkaitan 
dengan ini�� Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis�� “kebaikan 
ialah budi pekerti luhur�� dan dosa (kejahatan) ialah sesuatu yang 
terbetik dalam dadamu (hatimu) dan engkau tidak suka masyarakat 
mengetahuinya.”13 Dengan kata-kata lain�� dosa atau kejahatan 
adalah sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani.
 Berkenaan dengan “nahi mungkar” ini�� patut kita ketahui 
bahwa keadaan psikis manusia mempunyai kualitas begitu rupa 
sehingga dapat mengetahui dengan mudah apa yang ia benci atau 

13 Hadis����� 

)-(
 Ridla, Tafs r al-Man r, juz 3, h. 360-361. Dan berikut ini adalah kutipan aslinya dalam 

bahasa Arab:

" "
 .

 --

 ; .

 .
) -. (

 A. Yusuf Ali, The Holy Qur’an, h. 604, catatan 1874.
 Hadis: 
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tidak suka. Reaksi spontan kita dalam hidup sehari-hari berupa 
perasaan jijik dan yang serupa itu ketika kita menemui sesuatu yang 
tertolak oleh hati kecil kita merupakan contoh nyata bagaimana 
kita dibekali oleh Allah dengan mekanisme penghindaran diri yang 
cepat dari keburukan atau marabahaya.
 Berdasarkan itu�� kita dapat melihat bahwa pelaksanaan perintah 
Allah untuk ber-“nahi mungkar” umumnya secara nisbi mudah kita 
laksanakan�� secara spontan�� bahkan reaktif cepat. Sehingga dalam 
masyarakat�� kepekaan terhadap apa yang buruk dan salah adalah 
lebih tajam dan cepat daripada kepekaan terhadap apa yang baik 
dan benar. Maka sifat kegiatan “nahi mungkar” umumnya selalu 
berkobar�� yang berbeda dengan “amar makruf” yang umumnya 
selalu bersifat tekun.” “Nahi mungkar” banyak bertumpu kepada 
semangat�� dan “amar makruf” banyak bertumpu kepada akal atau 
pertimbangan keilmuan. Keduanya saling melengkapi dan isi-
mengsisi�� dan hidup manusia tidak akan lengkap sampai kedua-
duanya terwujud dengan baik secara seimbang.
 Tetapi�� karena “amar makruf” banyak mengandalkan ilmu�� maka 
dalam masyarakat yang kekurangan ilmu�� kegiatan “nahi mungkar” 
menjadi lebih dominan daripada kegiatan “amar makruf” (Aktivitas 
berkobar lebih menggejala daripada aktivitas tekun). Untuk 
menyeimbangkan antara keduanya sesuai dengan perintah Allah�� 
maka masyarakat harus ditingkatkan ilmunya dan kecerdasannya�� 
sehingga lebih tinggi kemampuan teknis dan operasionalnya dalam 
mewujudkan dorongan batin berdasarkan iman kepada kebaikan. 
Jadi harus “ilmiah” dan “amaliah.” Untuk dapat maju�� umat Islam 
mutlak harus mengusahakan seimbangnya dua sisi perintah suci 
dari Allah itu�� yaitu “amar makruf” sekaligus “nahi mungkar” yang 
dilandasi wawasan universal “dakwah khair��” 

Penutup

 Sebagai penutup�� tinggalah suatu pertanyaan�� jika manusia 
memang telah mengetahui apa yang baik dan apa pula yang buruk 
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secara naluri melalui hati nuraninya yang merupakan locus fitrah 
kesuciannya itu�� lalu mengapa masih ada perintah melaksanakan 
amar makruf nahi mungkar? Bukankah�� karena fitrahnya itu�� 
manusia dengan sendirinya selalu baik dan benar�� dan menjauh 
dari yang jahat dan palsu�� sehingga tidak perlu lagi kegiatan amar 
makruf nahi mungkar?
 Jawabnya ialah bahwa perintah Allah itu diperlukan karena 
kalbu manusia tidak selamanya bertahan pada kesucian asalnya. 
Seperti digambarkan oleh Nabi saw�� lingkungan manusia�� 
khususnya segi kultural yang diteruskan oleh orangtua kepada anak�� 
selalu punya potensi untuk mengubah sifat sekunder hati manusia 
sehingga menyimpang dari kesucian asalnya. Terkait dengan ini 
ialah konsep dosa atau kejahatan dalam al-Qur’an yang acapkali 
disebut zhulm (kegelapan�� kezaliman)�� dan orang jahat disebut 
zhālim (diindonesiakan menjadi “zalim��” yang berarti “orang yang 
ada dalam kegelapan��” atau “orang yang melakukan sesuatu yang 
bersifat kegelapan”). Dan zhulm (
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) sebagai kegelapan adalah lawan 
dari nūr sebagai cahaya terang tersebut di atas.
 Maka hati orang yang tertutup oleh dosa tidak akan bersifat 
terang atau nurani (nūrānī)�� melainkan telah menjadi bersifat gelap 
atau zulmani (zhulmānī�� 
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). Karena itu�� ia tidak lagi memiliki 
kepekaan fitri�� sehingga tidak lagi insaf akan kebaikan�� kebenaran 
dan kesucian. Dalam masyarakat sudah tentu selalu ada orang yang 
berhati zulmani�� sehingga selalu diperlukan adanya amar makruf 
nahi mungkar. Inilah letak amat pentingnya melaksanakan amar 
makruf nahi mungkar sebagai perintah Allah dalam Kitab Suci al-
Qur’an itu.

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb. v
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TAFSIR ATAS AmAR mAKRuF 
nAHI munGKAR DAlAm ISlAm

Abd. Moqsith Ghazali

Pengantar

Sebagaimana diakui oleh Nurcholish Madjid�� yang akrab 
dipanggil Cak Nur�� “amar makruf nahi mungkar” (ungkapan yang 
diindonesiakan dari ungkapan dalam bahasa Arab�� yang lengkap dan 
aslinya ialah al-amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar) adalah 
istilah yang populer. Bahkan�� ia tak hanya populer di lingkungan 
umat Islam melainkan juga di lingkungan umat agama lain. Tak 
sedikit non-Muslim yang ingin mengetahui konsep dasar amar 
makruf nahi mungkar tersebut. Keingin-tahuan ini muncul salah 
satunya karena dalam praktiknya amar makruf nahi mungkar 
sering tampak sebagai tindakan brutal berupa pembakaran dan 
pengrusakan rumah ibadah ketimbang advokasi perdamaian dan 
penghargaan kepada “yang liyan.” Di berbagai forum�� kalangan 
awam Islam pun kerap bertanya����� Kenapa amar makruf nahi 
mungkar itu selalu berujung pada tindakan kekerasan? Apakah 
Islam adalah agama yang pro-kekerasan?1

1 Amar makruf nahi mungkar diidentikkan dengan kekerasan�� karena ada 
sekelompok orang yang mendorong pengertiannya pada pengertian tekstual nas 
al-Qur’an dan hadis. Teks-teks keislaman itu dilucuti dari konteksnya. Misalnya�� 
sabada Rasulullah�� “Inna al-nās idzā ra’aw munkaran falam yughayyirhu, yusyik an 
ya‘ummahum Allāh Ta‘ālā bi ‘adzābihi” (Sesungguhnya�� jika orang-orang melihat 
kemungkaran lalu tidak mengubahnya [menjadi kebaikan]�� maka dikhawatirkan 
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Dengan kenyataan itu�� tak pelak lagi di sebagian umat Islam 
dan juga umat non-Islam�� amar makruf nahi mungkar cenderung 
dipahami secara negatif. Amar makruf nahi mungkar menjadi 
identik dengan pembasmian orang yang berbeda; tak hanya berbeda 
keyakinan melainkan juga berbeda penafsiran. Dalam konteks 
itu�� Cak Nur berusaha memulihkan integritas “amar makruf nahi 
mungkar” yang terus merosot. Untuk memberikan pemahaman 
yang utuh mengenai amar makruf nahi mungkar�� Cak Nur berusaha 
mengkaji makna semantik dan pengertian generik kata-kata itu 
bahkan ia mengaitkannya dengan kata “islām” dan “fithrah.” 
Untuk tujuan itu�� ia merujuk pada pandangan sejumlah mufasir 
dan pemikir Islam�� dari A. Hassan�� Yusuf Ali�� Muhammad Abduh�� 
Rasyid Ridla�� hingga Ibn Taymiyah.

Menurut Cak Nur�� amar makruf nahi mungkar adalah dua sisi 
dari koin yang sama�� saling isi-mengisi dan mempersyaratkan. Tegas 
dikatakan bahwa untuk mencapai kemajuan�� umat Islam harus 
mengusahakan keseimbangan dua sisi perintah Allah itu�� yaitu “amar 
makruf” sekaligus “nahi mungkar” yang dilandasi wawasan universal 
“dakwah khair” (ungkapan yang diindonesiakan dari ungkapan 
dalam bahasa Arab�� yang lengkap dan aslinya ialah al-da‘wah ilā 
al-khayr). Aktivitas “nahi mungkar” yang bermodalkan semangat 
berkobar harus diimbangi dengan aktivitas “amar makruf” yang 
meniscayakan penggunaan nalar dan ilmu pengetahuan. Bertumpu 
pada tafsir amar makruf nahi mungkar yang dikemukakan para 
ulama�� Cak Nur menyimpulkan bahwa amar makruf nahi mungkar 
dihadirkan untuk mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang 
berkeadaban�� bukan masyarakat yang tak berperadaban.

Tulisan ini berusaha mengembangkan argumen yang dikemu-
kakan Cak Nur dalam artikelnya yang berjudul “Dakwah Khair�� 
Amar Makruf�� Nahi Mungkar����� Sebuah Telaah atas Beberapa Penger-
tian Dasar Tiga Tingkat Perintah Tuhan��” dan akan memberikan 
referensi tambahan terhadap artikel tersebut. Jika Cak Nur misalnya 

Allah akan meratakan mereka dengan siksanya). Baca al-Khatib al-Syarbini�� al-
Sirāj al-Munīr (Beirut����� Dar al-Ma‘rifah�� t.th. )�� Jilid I�� h. 238.
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banyak berlandas pada pemikir dan mufasir al-Qur’an modern�� maka 
artikel ini mencoba memperkaya argumen-argumen itu dengan 
merujuk pada literatur tafsir klasik yang dianggap otoritatif. Dalam 
artikel ini akan dikemukakan pandangan Ibn Jarir al-Thabari�� al-
Qurthubi�� Fakhr al-Din al-Razi�� Abu Hamid al-Ghazali�� dan lain-
lain. Sebagai tambahan�� dalam artikel ini juga akan dibahas status 
hukum amar makruf nahi mungkar dan siapa seharusnya yang  
melakukan amar makruf nahi mungkar. Pokok soal ini penting 
diulas di tengah kesimpang-siuran status hukum dan kesemrawutan 
penyelenggaraan amar makruf nahi mungkar.

Problem Pemaknaan

Cak Nur mengakui bahwa ayat-ayat terkait amar makruf 
nahi mungkar sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi surat 
al-Qur’an. Misalnya dalam surat Ali ‘Imran (tiga ayat)�� al-A‘raf 
(satu ayat)�� al-Tawbah (tiga ayat)�� al-Hajj (satu ayat)�� dan Luqman 
(satu ayat). Namun�� ayat yang seringkali dirujuk ketika berbicara 
amar makruf nahi mungkar adalah surat Ali ‘Imran ayat 1042 yang 
diterjemahkan oleh Team Penerjemah Kementerian Agama RI 
sebagai berikut�����

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan�� menyuruh (berbuat) yang makruf3 

2 Teks Arabnya berbunyi�� “Wal takun minkum ummat yad‘ūna ila al-khayr 
wa ya’murūna bi al-ma‘rūf wa yanhawna ‘an al-munkar.” Namun�� sebagaimana 
dikutip al-Qurthubi�� Ibn al-Zubair menambahkan di ujung ayat itu dengan “wa 
yasta‘inūna Allāh ‘alā mā ashābahum��” yang bermakna (meminta tolong kepada 
Allah atas musibah yang menimpa mereka). Lihat Al-Qurthubi�� al-Jāmi‘ li 
Ahkām al-Qur’ān (Kairo����� Dar al-Hadits�� 2002)�� Jilid II�� h. 522. Al-Thabari juga 
menceritakan sebuah riwayat bahwa ‘Utsman ibn ‘A��an membaca ayat tersebut 
dengan tambahan “wa yasta‘inūna Allāh ‘alā mā ashābahum.” Lihat Ibn Jarir 
al-Thabari�� Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān (Beirut����� Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah�� 
1999)�� Jilid III�� h. 385. 

3 Huruf tebal oleh AMG.
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dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung” (Q 3����� 104).4 

Sementara Cak Nur dengan redaksi berbeda menerjemahkan 
ayat di atas sebagai berikut�����

“Hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang mengajak 
kepada yang al-khayr�� menganjurkan dengan al-ma‘rūf5 dan 
mencegah dari al-munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 
bahagia” (Q 3����� 104).6

 
Dua terjemahan di atas penting menjadi catatan. Jika pada 

terjemahan pertama amar makruf berarti “menyuruh” melakukan 
yang makruf�� maka pada terjemahan Cak Nur kata “ya’murūna” 
diartikan dengan “menganjurkan.” Kita tahu bahwa “menyuruh” dan 
“menganjurkan” memiliki bobot perintah berbeda. Jika “menyuruh” 

4 Terjemahan Tim Kementerian Agama ini terasa lebih umum jika dibanding-
kan dengan terjemahan Muhammad Thalib dari Majelis Mujahidin Indonesia 
(MMI). Thalib menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut�� “Wahai kaum 
mukmin�� hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak 
untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya�� menyuruh berbuat baik dan mencegah 
kemungkaran. Mereka yang melakukan amal kebaikan itu adalah orang-orang 
yang beruntung di akhirat.” Lihat Al-Ustadz Muhammad Thalib�� Tarjamah 
Tafsiriyah: Memahami Makna al-Qur’an Lebih Mudah dan Cepat (Yogyakarta����� 
Yayasan Ahlu Shu��ah�� 2011)�� h. 64.

Perbedaan terjemahan ini terjadi karena Kementerian Agama berusaha 
menerjemahkan kata (tarjamah harfiyyah) dan tak ingin keluar dari pengertian 
semantik kata-kata itu�� sementara Muhammad Thalib justru keluar dari 
penerjemahan kata dan masuk pada kerja penafsiran (tarjamah tafsīriyyah). 

5 Huruf tebal oleh AMG.
6 Terjemahan Cak Nur ini kurang lazim. Sejauh yang bisa dipantau�� tak ada 

buku terjemahan al-Qur’an yang mengartikan surat Ali ‘Imran ayat 104 secara 
demikian. M. Quraish Shihab yang karyanya dirujuk banyak orang mengartikan 
ayat tersebut dengan�� “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang mengajak kepada kebajikan�� menyuruh pada yang makruf�� dan mencegah 
dari yang mungkar�� merekalah orang-orang yang beruntung.” Baca M. Quraish 
Shihab�� Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta����� Lentera 
Hati�� 2009)�� Volume 2�� h. 208.
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bermakna keharusan-kewajiban�� maka “menganjurkan” mengandung 
pengertian sunah dan bukan kewajiban. Sejumlah literatur ushul 
fikih menjelaskan kesepakatan (diam-diam) para ulama bahwa jika 
Allah menggunakan kata “amara” atau “ya’muru��” maka itu berarti 
sesuatu yang diperintahkan tersebut adalah wajib. Dengan demikian�� 
mengartikan “ya’murūna” dengan “menganjurkan” — sebagaimana 
dilakukan Cak Nur — jelas tidak lazim.7 

Begitu juga terjemahan Cak Nur “menganjurkan dengan al-
ma‘rūf” perlu dijelaskan lebih lanjut tentang����� [a] apa yang dianjurkan 
itu�� dan [b] bagaimana menganjurkan dengan al-ma‘rūf tersebut. 
Ketidakjelasan ini terjadi karena huruf “bā’” dalam “ya’murūna bi al-
ma‘rūf” diartikan “dengan” dan bukan “pada” atau “kepada.” Padahal 
“menyuruh (berbuat) yang makruf” dan “menganjurkan dengan 
al-ma‘rūf” memiliki pengertian berbeda.8 Sekiranya “menyuruh 
(berbuat) yang makruf ” bermakna bahwa setiap orang harus 
melakukan perbuatan makruf�� maka ungkapan “menganjurkan 
dengan al-ma‘rūf” mengandung makna bahwa semua tindakan 
perlu dilakukan dengan cara makruf. Dengan ini�� Cak Nur seperti 
hendak menyatakan bahwa perbuatan baik pun harus dilakukan 
dengan cara makruf dan bukan dengan cara mungkar.

Lalu�� apa pengertian “ma‘rūf��” “munkar��” dan “khayr”? Ibn 
Manzhur berkata�� kata “ma‘rūf” sendiri merupakan antonim dari 
kata “munkar.” Al-Zajjaj�� seperti dikutip Ibn Manzhur�� berkata�� 
ma‘rūf adalah perbuatan yang dianggap baik (mā yustahsanu 
min al-af‘āl). Yang lain berkata�� “‘urf��” “ma‘arifah��” dan “ma‘rūf” 
memiliki makna yang sama�� yaitu sesuatu yang diketahui sebagai 
suatu kebaikan yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi 
kebiasaan dan bisa menenangkan jiwa seseorang (mā ta‘rifuhu al-

7 Di ayat lain�� misalnya�� Allah berfirman�� “Inna Allāh ya’muru bi al-‘adl wa 
al-ihsān��” yang diartikan para penerjemah Indonesia dengan “Allah menyuruh 
berbuat adil dan berbuat baik” (Q 16����� 90).

8 Secara sepintas Cak Nur tampak hendak menyamakan makna “yad‘ūna” 
dan “ya’murūna.” Padahal�� sebagaimana Cak Nur menolak menyamakan 
pengertian “al-khayr” dan “al-ma‘rūf��” maka seharusnya ia juga membedakan 
pengertian “yad‘ūna” dan “ya’murūna.”  
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nafs min al-khayr wa tabsa’u bihi wa tathma’innu ilayhi). Ada yang 
berkata�� “ma‘rūf” adalah berlaku adil dan berhubungan baik dengan 
keluarga dan orang lain (al-nashafah wa husnu al-shuhbah ma‘a al-
ahli wa ghayrihim min al-nās). Yang lain berkata�� “ma‘rūf” adalah 
kemurahan hati dan kedermwanan (jūd). 

Bahkan�� ada juga yang berkata bahwa “ma‘rūf” tak menunjuk 
pada perbuatan melainkan pada nama barang�� yaitu nama sesuatu 
yang didermakan atau diulurkan kepada orang lain (ismu mā 
tabdzuluhu wa tusdihi). Ibn Manzhur mengakui�� kata “ma‘rūf” 
disebut berulang-ulang di dalam hadis yang menunjuk pada 
“segala sesuatu yang diketahui sebagai suatu ketaatan kepada Allah�� 
mendekatkan diri kepada-Nya dan berbuat baik kepada sesama 
manusia (ism jāmi‘ li kulli mā ‘urifa min thā‘at Allāh wa al-taqarrub 
ilayhi wa al-ihsān ilā al-nas). 9

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya�� mungkar merupakan 
lawan dari makruf (dliddu al-ma‘rūf). Kata “munkar” terbentuk 
dari “ankara-yunkiru-inkāran��” yang bermakna “tidak mengetahui�� 
mengingkari.” Secara bahasa�� demikian Ibn Manzhur�� “munkar” dan 
“inkār” bermakna “juhūd” (pengingkaran�� penolakan). Sedangkan 
secara terminologi�� “munkar” dimaknai sebagai segala sesuatu yang 
dipandang buruk�� diharamkan dan dibenci oleh syariat (kullu mā 
qabbahahu al-syar‘u wa harramahu wa karrahahu).10 Pandangan ini 
mewakili teologi Sunni yang menyatakan bahwa yang menentukan 
baik dan buruk adalah Allah. Sementara akal bukan hanya tak bisa 
menentukan baik dan buruk melainkan juga tak bisa mengetahui 
baik dan buruk. Artinya�� tanpa penjelasan syarak�� manusia tidak 
mengetahui mana yang baik dan mana yaang buruk. 

9 Ibn Manzhur�� Lisān al-‘Arab (Kairo����� Dar al-Hadits�� 2002)�� Jilid VI�� h. 
197.

10 Jika ditelusuri lebih dalam lagi�� kata “munkar” sendiri berasal dari “nakira 
yankaru nukran��” yang bermakna tipu muslihat (al-dahā’)�� dan kecerdasan (al-
fithnah). Ia juga bisa bermakna sesuatu yang sulit (al-amr al-syadīd). Di dalam 
al-Qur’an�� Allah berfirman�� “Laqad ji’ta syay’an nukra” (Sesungguhnya kamu 
telah mendatangkan sesuatu yang sulit) (Q 18����� 74). Baca Ibn Manzhur�� Lisān 
al-‘Arab, Jilid VIII�� h. 695.
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Berbeda dengan teologi Sunni�� teologi Syi‘ah dan Mu‘tazilah 
menyatakan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk. Bahkan�� 
bagi Mu‘tazilah�� kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh akal�� 
sedangkan keburukan adalah apa yang dianggap buruk oleh akal 
(al-husnu mā hassanahu al-‘aql wa al-qubhu mā qabbahahu al-‘aql). 
Seperti ingin keluar dari dua pandangan yang saling berhadapan itu�� 
al-Maraghi berkata bahwa “ma‘rūf” adalah sesuatu yang dianggap 
baik oleh syarak dan akal (mā istahsanahu al-syar‘u wa al-‘aql). 
Sedangkan “munkar” adalah kebalikan dari “ma‘rūf��” yaitu sesuatu 
yang dianggap buruk oleh syarak dan akal.11

Sedangkan kata “khayr” tersebar di berbagai ayat dan surat 
dalam al-Qur’an dengan beragam pengertian dan penggunaan. 
Kata “khayr” merupakan antonim kata “syarr��” yang bermakna 
keburukan. Quraish Shihab mengartikan “khayr” dengan “petunjuk-
petunjuk ilahi” yang tercantum dalam al-Qur’an dan al-Sunah.12 
Lebih dari itu�� kata “khayr” juga merupakan bentuk superlatif yang 
bermakna “lebih baik.” Jika dikatakan “huwa khayr minka��” maka 
itu bermakna “dia lebih baik dari anda.”13 Ibn Manzhur berhenti 
sampai di situ. Ia tak menjelaskan perbedaan antara “khayr” dan 
“ma‘rūf��” bahkan sebagian ulama cenderung menyamakannya. 

Justru A. Hasan dari Persatuan Islam (Persis)�� seperti dikutip Cak 
Nur�� mengartikan “al-khayr” dengan “bakti” yang kerap dieja dengan 
“bhakti.” Menurut Cak Nur�� kata “bakti” yang menurut penggunaan 
asalnya dalam bahasa Sanskerta menunjuk pada pengertian penyerahaan 
dan pengabdian diri yang setulus-tulusnya kepada Tuhan�� dalam 
semangat keruhanian yang tanpa pamrih dan lepas dari kepentingan 
sesaat. Jika pengertian “bakti” seperti itu dapat diterima�� demikian 
Cak Nur�� maka pengertian “al-khayr” sangat dekat dengan pengertian 
“al-islām��” yang menurut makna asal atau generiknya bermakna 
ketundukan�� kebaktian dan kepasrahan kepada Allah. 

11 Ahmad Mushthafa al-Maraghi�� Tafsīr al-Marāghī (Beirut����� Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyah�� 1998)�� Juz IV�� h. 17.

12 M. Quraish Shihab�� Tafsir al-Misbah, Volume 2�� h. 209.
13 Ibn Manzhur�� Lisān al-‘Arab, Jilid III�� h. 261.
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Sementara Cak Nur mengartikan kata “al-ma‘rūf” dengan 
merujuk pada makna yang dimungkinkan secara kebahasaan�� yaitu����� 
[1] sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan�� dan [2] sesuatu yang 
diadatkan karena dilakukan secara berulang-ulang. Sekiranya makna 
pertama yang dikemukakan Cak Nur tidak berbeda dengan makna 
yang dikemukakan para ulama sebelumnya seperti Ibn Manzhur�� maka 
makna “al-ma‘rūf ” yang kedua paralel dengan makna yang diajukan 
Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab�� “al-ma‘rūf” adalah nilai-
nilai luhur serta adat-istiadat yang diakui baik oleh masyarakat selama 
hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiah.14 

Namun�� berbeda dengan Quraish Shihab�� Cak Nur berupaya 
menarik pengertian semantik al-ma‘rūf  ke area jauh bahwa manusia 
potensial mengetahui (ma‘rifah, ‘arifa, ‘arafa-ya‘rifu) yang baik dan 
yang buruk�� yang benar dan yang salah serta sanggup membedakan 
antara keduanya. Dari situ�� Cak Nur menyimpulkan bahwa al-khayr 
adalah sesuatu yang asasi-fundamental�� normatif-universal�� sementara 
al-ma‘rūf tidak bersifat universal�� terikat ruang dan waktu�� sebagai 
pengejawantahan dari al-khayr.15 Seperti Cak Nur�� Quraish Shihab 
pun berkata perihal pentingnya menjadikan “al-khayr” sebagai filter 
sehingga “al-ma‘rūf” betul-betul membuka pintu bagi perkembangan 
positif masyarakat dan bukan perkembangan negatifnya.16 

Sedangkan “al-munkar��” yang secara semantik berarti “yang 
diingkari��” “ditolak��” dan “dibantah��” didefinisikan Cak Nur dengan 
sesuatu yang dingkari oleh suara nurani�� karena tidak sejalan dengan 
rasa kebaikan�� kebenaran dan kesucian. Maka dengan sendirinya 
hal seperti itu�� demikian Cak Nur�� mempunyai nilai sebagai jahat�� 
palsu�� dan kotor. Berbeda dengan Cak Nur yang mengembalikan 

14 M. Quraish Shihab�� Tafsir al-Misbah, Volume 2�� h. 209.
15 Cak Nur mencontohkan al-khayr yang universal tersebut dengan menutup 

aurat atau menutup anggota kehormatan. Sedangkan contoh al-ma‘rūf adalah 
kebiasaan salat Jumat dengan (menggunakan) celana dan pakaian Barat�� yang 
pada tahun 1950-an masih diharamkan di pesantren-pesantren. Nurcholish 
Madjid�� Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina (Jakarta����� 
Paramadina�� 2000)�� h. 134-135.

16 M. Quraish Shihab�� Tafsir al-Misbah, Volume 2�� h. 212.
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bentuk sesuatu yang diingkari itu pada suara nurani�� maka Quraish 
Shihab mengembalikannya pada akal sehat masyarakat.17 Menurut 
Quraish Shihab�� mungkar adalah nilai buruk lagi diingkari oleh 
akal sehat masyarakat.18 Itu berarti�� menurut Quraish Shihab�� 
kemungkaran tak cukup hanya ditolak oleh syariat melainkan juga 
harus diingkari oleh akal sehat masyarakat. “Mungkar” itu pun tak 
hanya diingkari akal privat�� melainkan juga ditolak akal publik (akal 
sehat masyarakat�� ‘aql al-mujtama‘).

Jika beberapa ulama memaknai kata “khayr��” “ma‘rūf��” dan 
“munkar” berpangkal pada pengertian semantik�� maka beberapa 
ulama lain menafsirkan kosa kata tersebut dengan bertumpu pada 
pengertian terminologisnya yang kerap berbeda dengan makna 
etimologisnya. Misalnya�� Abu Ja‘far�� seperti dikutip Ibn Jarir al-
Thabar�� menafsirkan “al-khayr” dengan al-islām dan beragam syariat 
yang telah diundangkan Allah kepada para hamba-Nya. Sedangkan 
“ya’murūna bi al-ma‘rūf” diartikan Abu Ja‘far dengan “menyuruh 
seluruh umat manusia untuk mengikuti Muhammad saw dan agama 
yang dibawanya. Sementara “yanhauna ‘an al-munkar” ditafsirkan 
dengan “mencegah umat manusia dari mengingkari Allah�� mendusta-
kan Nabi Muhammad dan syariat yang dibawanya.19

Pendapat mirip dikemukakan Abu Hayyan al-Andalusi. Me-
nurutnya�� dengan merujuk pada pendapat Muqatil ibn Sulayman�� 
“al-khayr” adalah “al-islām.” Abu Sulayman al-Dimasyqi berkata�� 
“al-khayr” adalah “melakukan ketaatan kepada Allah.” Ada juga yang 
berkata�� “al-khayr” adalah “al-jihād wa al-islām.” Sementara al-ma‘rūf 
diartikan sebagian ulama sebagai “al-tawhīd.” Yang lain mengartikannya 
dengan sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh syarak. Sedangkan 

17 Perbedaan antara Cak Nur dan Quraish Shihab bisa tak terjadi jika kita tak 
mempertentangkan antara “suara nurani” dan “akal sehat.” Bahwa “suara nurani” 
adalah sebutan lain dari “akal sehat.” Namun�� jika “suara nurani” dianggap bersifat 
spiritual-‘irfānī�� sementara “akal sehat” dianggap bersifat rasional-burhānī�� maka 
keduanya memiliki domain berbeda walau tidak menutup kemungkinan bisa 
melahirkan keputusan yang sama.

18 M. Quraish Shihab�� Tafsir al-Misbah, Volume 2�� h. 209. 
19 Al-Thabari�� Jāmi‘ al-Bayān, Jilid III�� h. 385.
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“al-munkar” diartikan dengan “al-kufr.” Yang lain berkata�� “al-munkar” 
adalah sesuatu yang buruk yang dilarang oleh syarak. 20 

Ibn Katsir dan al-Alusi mengutip Abu Ja‘far al-Baqir yang 
mengartikan “al-khayr” dengan merujuk pada penjelasan Nabi 
Muhammad. Alkisah�� usai membaca surat Ali ‘Imran ayat 104�� 
Nabi Muhammad bersabda “al-Khayr ittibā‘ al-qur’ān wa sunnatī” 
(Khair adalah mengikuti al-Qur’an dan Sunahku).21  Penjelasan 
itu menunjukkan�� demikian al-Alusi�� mengajak pada khair tak 
termasuk mengajak pada urusan-urusan duniawi. Yang lain berkata�� 
“al-khayr” itu adalah beriman kepada Allah�� sementara “al-ma‘rūf” 
adalah taat kepada-Nya.” Sementara Ibn al-Munir�� seperti dikutip 
al-Alusi�� berkata bahwa “al-khayr” adalah al-islām�� al-makruf  adalah 
thā‘at Allāh (tunduk kepada Allah)�� sedangkan al-munkar adalah 
ma‘shiyatuhu (membangkang kepada Allah).22

Muhammad Nawawi al-Jawi menafsirkan “ya’murūna bi al-ma‘rūf” 
dengan menyuruh pada “tauhid dan mengikuti Nabi Muhammad” 
(bi al-tawhīd wa ittibā‘ Muhammad saw). Sedangkan “wa yanhawna 
‘an al-munkar” ditafsirkan  dengan  melarang dari “perbuatan syirik 
dan penyangkalan Rasulullah” (‘an al-syirk wa mukhālafat al-rasūl). 
Sementara tentang al-da‘wah bi al-khayr�� Nawawi al-Jawi berkata 
bahwa dakwah yang paling utama adalah mengajak pada upaya 
penetapan dan penyucian (sifat-sifat) Allah.23 

Sedangkan al-Baydlawi dan al-Qasimi mengartikan al-khayr 
dengan sesuatu yang mengandung kebaikan�� baik yang terkait dengan 
urusan agama maupun urusan dunia (mā fīhi shalāh dīnī wa dunyawī).24 

20 Abu Hayyan al-Andalusi�� Tafsīr al-Bahr al-Muhīth (Beirut����� Dar al-Fikr�� 
1422 H/2001 M) , Jilid III�� h. 23.

21 Ibn Katsir�� Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm (Beirut����� Dar al-Fikr�� t.th.)�� Jilid I�� 
h. 439. 

22 Syihab al-Din al-Alusi�� Rūh al-Ma‘ānī (Kairo����� Dar al-Hadits�� 2005)�� Jilid 
II�� h. 329.

23 Muhammad Nawawi al-Jawi�� Marāh Labīd (Indonesia����� Dar Ihya’ al-Kutub 
al-‘Arabiyah�� t.th.)�� Jilid I�� h. 113.

24 Al-Baydlawi�� Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl (Kairo����� al-Maktabah 
al-Tawfiqiyyah�� t.th.)�� Juz I�� h. 223.
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Adapun al-ma‘rūf mencakup pada semua bentuk kebaikan baik yang 
wajib maupun yang sunah yang mengantarkan pelakunya pada surga dan 
menjauhkannya dari neraka. Sedangkan al-munkar adalah segala bentuk 
kejahatan baik yang haram maupun yang makruh yang mengantarkan 
pelakunya pada neraka dan menjauhkannya dari surga.25

Thahir Ibn ‘Asyur mengutip pendapat ulama yang berkata 
bahwa “al-khayr” mencakup pada semua kebaikan (yasymalu jamī‘a 
al-khayrāt) yang di antaranya adalah “amar makruf” dan “nahi 
mungkar.” Artinya�� jika khair adalah kata yang umum�� maka amar 
makruf dan nahi mungkar adalah rincian dari kata yang umum 
itu. Ibn ‘Asyur sendiri mengartikan “mengajak pada khair” sebagai 
mengajak pada “al-islām.” Ini karena�� menurutnya�� kata “al-khayr” 
adalah nama yang mengkompilasi seluruh unsur dalam Islam (ism 
yajma‘u khushal al-islām).26

Hukum Amar makruf nahi mungkar

Tak seperti umumnya para ulama Syi‘ah yang memasukkan 
amar makruf nahi mungkar sebagai “rukun Islam”27�� maka ulama 
Sunni tak memasukkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Ulama 
Sunni hanya berkata bahwa amar makruf nahi mungkar adalah 
sesuatu yang penting.  Imam Ghazali berkata�����

“Amar makruf nahi mungkar adalah tonggak agama terbesar (al-
quthb al-a‘zham fi al-dīn). Ia adalah sesuatu yang penting yang 
menjadi dasar diutusnya seluruh para nabi. Jika tonggak agama 
ini diabaikan�� mengetahui dan melakukannya dilalaikan�� maka 

25 Al-Qasimi�� Mahāsin al-Ta’wīl (Kairo����� Dar al-Hadits�� 2003)�� Jilid II�� h. 422.
26 Thahir ibn ‘Asyur�� Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr (Tunis����� Dar Suhnun li 

al-Nasyr wa al-Tauzi’�� t.th.)�� Juz IV�� h. 40. 
27 Syi‘ah memang tak mengenal istilah “rukun Islam.” Para ulama Syi‘ah 

hanya merumuskan pokok-pokok ajaran Islam sebagai berikut; salat�� puasa�� zakat�� 
khumus�� haji�� jihad�� dan amar makruf nahi mungkar. Ini agak mirip dengan 
istilah “rukun Islam” dalam nomenklatur Sunni.
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kenabian akan sia-sia�� agama hancur�� kesesataan dan kebodohan 
akan meluas�� kerusakan dan kehancuran akan merata di 
seantero negeri. Celakalah orang-orang yang beribadah walau 
kecelakaan itu baru mereka rasakan pada Hari Akhir nanti. 
Apa yang kita khawatirkan akan terjadi. Inna li Allāh wa inna 
ilayhi rāji‘ūn.”28 

Bukan hanya Imam Ghazali yang berkata bahwa amar makruf 
nahi mungkar adalah sesuatu yang penting�� ulama lain juga berkata 
demikian. Hanya yang diperselisihkan adalah hukum amar makruf 
nahi mungkar tersebut. Ada yang berkata�� fardu kifayah. Yang lain 
berkata�� fardu ain. Dari mana perbedaan pendapat itu bermula? 
Apa dalil masing-masing?

Perbedaan pendapat bermula dari perbedaan dalam memaknai 
kata “minkum” dalam Surat Ali ‘Imran ayat 104 tersebut. Sebagian 
ulama berkata bahwa kata “minkum” dalam ayat itu bermakna 
“sebagian” (li al-tab‘īdl).29 Dengan demikian�� perintah berdakwah 
dan beramar makruf nahi mungkar dalam ayat itu tak tertuju pada 
setiap orang Islam�� tetapi pada sebagian orang Islam saja. Al-Qurthubi 
berkata�� yang melakukan amar makruf nahi mungkar haruslah 
seorang ulama dan tidak setiap orang adalah ulama.30 Mengikuti 
nalar al-Qurthubi ini�� maka yang bukan ulama tak punya kewajiban 
menjalankan amar makruf nahi mungkar. Sementara al-Baydlawi 
berkata�� yang menjalankan aktivitas amar makruf nahi mungkar 
itu adalah orang yang mengerti hukum Islam dan mengetahui 
tahap-tahap dan tata cara pelaksanaan hukum Islam.31 Artinya�� 
walau tak memenuhi kriteria sebagai ulama�� jika seseorang secara 
umum mengetahui hukum Islam dan cara penerapannya�� maka yang 
bersangkutan bisa melakukan amar makruf nahi mungkar.

28 Abu Hamid al-Ghazali�� Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn (Semarang����� Thaha Putera�� 
t.th.)�� Juz II�� h. 302.

29 Al-Baydlawi�� Anwār al-Tanzīl�� Juz I�� h. 223
30 Al-Qurthubi�� al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid II�� h. 522.
31 Al-Baydlawi�� Anwār al-Tanzīl�� Juz I�� h. 223.



t��s�� �t�s ���� ������ ����� ������� D�l�� �sl��

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 47

Ibn Jarir al-Thabari mengutip riwayat dari al-Dhahhak yang 
berkata bahwa yang dimaksud dengan “sebagian” dalam ayat 
tersebut adalah para sahabat Nabi (khāshshat ashhāb rasūl Allāh)�� 
yaitu para perawi (khāshshat al-ruwāh).32 Abu Hayyan al-Andalusi 
secara lebih spesifik mengutip pendapat yang mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan “sebagian dari kalian” itu adalah para sahabat 
yang berasal dari suku Aus dan Khazraj.33 Ini karena para sahabat 
itu belajar dari Nabi Muhammad lalu mengajarkannya kembali 
kepada sebanyak-banyaknya orang.34 

Namun�� Ibn Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
“khāshshat al-ruwāh” dalam riwayat al-Dhahhak itu adalah kaum 
mujahidin dan ulama.35 Berbeda dengan pendapat al-Qurthubi�� 
Ibn Katsir melebarkan pelaku amar makruf nahi mungkar itu dari 
ulama hingga mujahidin. Artinya�� amar makruf nahi mungkar tak 
dimonopoli para ulama saja�� melainkan juga bisa dilakukan para 
mujahidin.

Al-Zamakhsyari lebih eksplisit mengatakan bahwa yang 
melakukan amar makruf nahi mungkar itu adalah orang yang 
tahu sesuatu yang makruf dan sesuatu yang mungkar; tahu cara 
melakukan amar makruf nahi mungkar. Dengan demikian�� orang 
bodoh yang tak tahu membedakan antara yang makruf dan yang 
mungkar tak bisa melakukan amar makruf nahi mungkar. Begitu 
juga orang yang hanya mengerti pendapat imam mazhabnya 
dan tidak tidak tahu pendapat mazhab lain tak bisa melakukan 
amar makruf nahi mungkar�� karena ia bisa melarang sesuatu yang 
sebenarnya tak mungkar. Ketidaktahuannya mendorong yang 
bersangkutan untuk bertindak tegas pada sesuatu yang seharusnya 

32 Al-Thabari�� Jāmi‘ al-Bayān, Jilid III�� h. 385. Baca Thahir ibn ‘Asyur�� Tafsīr 
al-Tahrīr�� Jilid II�� Juz IV�� h. 38.

33 Al-Andalusi�� Tafsīr al-Bahr al-Muhīth, Jilid III�� h. 23. 
34 Al-Razi�� Mafātīh al-Ghayb (Beirut����� Dar al-Fikr�� t.th.)�� Jilid IV�� Juz VIII�� 

h. 183. 
35 Ibn Katsir�� Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm, Jilid I�� h. 439.
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disikapi lunak�� atau bersikap lunak pada sesuatu yang seharusnya 
disikapi tegas.36

Syekh Nawawi al-Jawi menambahkan bahwa yang melakukan 
amar makruf nahi mungkar itu haruslah orang yang mengerti 
situasi-kondisi dan tahu cara mengatur masyarakat sehingga yang 
diperintahkan dan yang dilarang tak kian menambah terjadinya 
kejahatan (li annahā lā talīqu illā min al-‘ālim bi al-hāl — wa siyāsat 
al-nās hattā lā yūqa‘u al-ma’mūr aw al-manhī fī ziyādat al-fujūr).37 
Fakhr al-Din al-Razi berkata bahwa amar makruf nahi mungkar 
perlu dilakukan secara berjenjang�� dari yang paling lunak (bi al-
arfaq) lalu naik ke yang lebih tegas dan lebih tegas lagi (mutaraqqiyan 
ilā al-aghlazh fa al-aghlazh).38

Al-Maraghi membuat sejumlah persyaratan khusus bagi yang 
hendak melakukan amar makruf nahi mungkar. Pertama�� seseorang 
harus mengerti al-Qur’an�� hadis�� sejarah Nabi Muhammad dan 
Khulafa’ Rasyidun yang empat�� yaitu Abu Bakar al-Shiddiq�� ‘Umar 
ibn Khattab�� ‘Utsman ibn A��an�� dan ‘Ali ibn Abi Thalib. Kedua�� 
mengetahui kondisi obyektif sekelompok orang yang menjadi sasaran 
dakwahnya (ma‘rifat ahwālihim al-ijtimā‘iyyah). Ketiga�� mengetahui 
bahasa umat yang menjadi tujuan dakwah (yakūnu ‘āliman bi lughat 
al-ummah allatī yūradu da‘watuhā). Ini didasarkan pada kisah yang 
menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh para sahabatnya 
belajar bahasa Ibrani ketika hendak berdiskusi dengan orang-orang 
Yahudi. Keempat�� mengetahui agama-agama dan mazhab-mazhab 
yang berkembang di dalam masyarakat (ma‘rifat al-milal wa al-nihal 
wa madzāhib al-umam). Dengan ini�� demikian al-Maraghi�� para 
juru dakwah akan menetahui mana sekte yang benar dan mana yang 
salah. Dengan persyaratan ini�� menurut al-Maraghi�� jelas bahwa yang 

36 Al-Zamakhsyari�� al-Kasysyāf (Mesir����� Maktabah Mesir�� t.th.)�� Jilid I�� h. 
348-349. Pendapat al-Zamakhsyari ini juga dikutip dalam beberapa kitab tafsir 
lain�� seperti�����  al-Razi�� Mafātīh al-Ghayb, Jilid IV�� Juz VIII�� h. 183; Nawawi al-Jawi�� 
Marāh Labīd, Jilid I�� h. 113. Bandingkan juga dengan al-Andalusi�� Tafsīr al-Bahr 
al-Muhīth, Jilid III�� h. 23; al-Syarbini�� al-Sirāj al-Munīr, Jilid I�� h. 237.

37 Nawawi al-Jawi�� Marāh Labīd, Jilid I�� h. 113.
38 Al-Razi�� Mafātīh al-Ghayb, Jilid IV�� Juz VIII�� h. 185.
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melakukan amar makruf nahi mungkar adalah orang-orang khusus 
(khawāshsh al-ummah) yang mengerti substansi�� hikmah dan nalar 
disyariatkannya hukum Islam.39 Karena itu�� orang awam tak bisa 
melakukan amar makruf nahi mungkar.    

Namun�� lepas dari siapakah yang harus melakukan amar makruf 
nahi mungkar�� yang jelas melalui isyārat al-nashsh ayat tersebut bisa 
ditarik kesimpulan tentang wajibnya membentuk atau menyiapkan 
satu atau beberapa kelompok dalam Islam yang ditugasi melakukan 
amar makruf nahi mungkar. Dengan diangkatnya orang-orang 
tersebut�� maka tuntutan al-Qur’an yang meniscayakan dilakukannya 
akitivitas dakwah�� amar makruf dan nahi mungkar bisa terpenuhi.  
Sebaliknya�� jika tak ada satu kelompok yang melakukan dakwah�� 
maka tuntuan ayat tersebut tak terlaksana. Artinya�� demikian Thahir 
Ibn ‘Asyur�� yang dituju dari Surat Ali ‘Imran ayat 104 tersebut 
adalah terlaksananya kegiatan amar makruf nahi mungkar (wa 
innamā al-maqshūdu hushūl hādzā al-fi‘il alladzī furidla ‘alā al-
ummah wuqū‘uhu).40    

Dengan argumen itu�� para ulama menyimpulkan bahwa amar 
makruf nahi mungkar adalah wajib. Namun�� menurut Imam 
Ghazali�� tak seperti salat yang wajib dilakukan setiap Muslim (fardu 
ain)�� maka amar makruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Artinya�� 
jika di suatu daerah sudah ada beberapa orang atau sekelompok umat 
Islam yang melakukan amar makruf nahi mungkar�� maka gugurlah 
kewajiban bagi umat Islam lain untuk melakukannya. Sebaliknya�� 
jika tidak satu pun umat Islam yang melakukan amar makruf nahi 
mungkar�� maka berdosalah seluruh umat Islam yang ada di daerah 
atau wilayah itu. Bahkan�� dengan merujuk pada ayat-ayat lain dalam 
al-Qur’an�� Imam Ghazali berkata bahwa amar makruf nahi mungkar 
merupakan salah satu ciri orang beriman�� tanda orang-orang yang 
saleh. 41

39 Al-Maraghi�� Tafsīr al-Marāghī, Juz IV�� h. 19.
40 Thahir ibn ‘Asyur�� Tafsīr al-Tahrīr�� Jilid II�� Juz IV�� h. 39.
41 Al-Ghazali�� Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz II�� h. 303. Bandingkan dengan Al-

Qurthubi�� al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid II�� h. 522.



�bD. �oQs�t�� ����z�l�

50	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014

Sementara Ibn Katsir menegaskan�� jika amar makruf nahi 
mungkar hendak diwajibkan pada setiap orang berdasarkan 
kemampuan masing-masing (wājiban ‘alā kulli fardin min al-
ummah bi hasabihi)�� maka tetap harus ada sekelompok umat Islam 
yang aktivitasnya berfokus pada amar makruf nahi mungkar. Ini 
didasarkan kepada hadis Nabi yang berkata�� “Barang siapa yang 
melihat kemungkaran�� maka hendaknya ia mengubah kemungkaran 
itu dengan tangannya. Bila ia tidak mampu�� maka ubahlah dengan 
lidahnya. Jika tak mampu�� maka ubahlah dengan hatinya. Yang 
demikian itu iman yang paling lemah.42

Berbeda dengan Imam Ghazali yang berkata amar makruf 
nahi mungkar adalah fardu kifayah�� maka Abu Ja‘far dari golongan 
Syi‘ah Imamiyah berkata�� fardu ain.43 Fakhr al-Din al-Razi berkata�� 
sekalipun ayat yang memerintahkan amar makruf nahi mungkar itu 
tampak hanya menyasar pada para sahabat Nabi�� perintah dalam 
ayat itu secara umum sesungguhnya mencakup pada setiap orang 
Islam (‘āmm fī kulli al-ummah).44 Abu Hayyan berkata�� ayat ini 
mengandung perintah khusus bagi para sahabat Nabi padahal yang 
dimaksudkan adalah perintah umum bagi seluruh umat Islam sejak 
dulu hingga sekarang.45 Yang dijadikan dalil�� salah satunya�� adalah 
firman Allah�� “Kuntum khayra ummatin ukhrijat li al-nās ta’murun 
bi al-ma‘rūfi wa tanhawna ‘an al-munkar” (“Kalian adalah umat 
terbaik yang dilahirkan untuk manusia�� menyuruh kepada yang 
makruf�� dan mencegah dari yang mungkar”) (Q 3����� 110). 46

Sementara kata “minkum” dalam surat Ali ‘Imran ayat 104 tak 
dimaknai “sebagian” melainkan “penjelasan” (li al-tabyīn)�� sehingga 
ayat tersebut merupakan perintah kepada setiap orang Islam untuk 
melakukan dakwah amar makruf nahi mungkar�� sesuai dengan 
kemampuan masing-masing. Jika yang dimaksud dengan dakwah 

42 Ibn Katsir�� Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm, Jilid I�� h. 439.
43 Al-Alusi�� Rūh al-Ma‘ānī, Jilid II�� h. 330.
44 Al-Razi�� Mafātīh al-Ghayb, Jilid IV�� Juz VIII�� h. 196.
45 Al-Andalusi�� Tafsīr al-Bahr al-Muhīth, Jilid III�� h. 23. Bandingkan dengan 

al-Maraghi�� Tafsīr al-Marāghī, Juz IV�� h. 19.
46 Al-Razi�� Mafātīh al-Ghayb, Jilid IV�� Juz VIII�� h. 185.
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adalah menyampaikan seluruh isi dan kandungan al-Qur’an�� maka 
tak semua orang bisa berdakwah. Namun�� jika yang dimaksudkan 
dakwah adalah menyampaikan tentang pokok-pokok ajaran Islam 
yang sudah diketahui publik Islam secara luas seperti wajibnya salat�� 
puasa�� zakat�� haji bagi yang mampu�� maka setiap orang Islam bisa 
melakukan dakwah Islam. Ibn ‘Asyur berkata�� jika yang makruf 
dan yang mungkar tersebut adalah sesuatu yang pokok dalam Islam 
(dlarūrī)�� maka seluruh orang Islam berkewajiban untuk melakukan 
amar makruf nahi mungkar. Sementara jika yang dimaksud makruf 
dan yang mungkar itu menyangkut pemikiran (nazharī)�� maka 
yang bisa melakukan amar makruf nahi mungkar itu hanyalah para 
ulama (ahl al-‘ilm).47

Hendak keluar dari perbedaan pendapat hukum tersebut�� al-
Hasan berkata bahwa amar makruf nahi mungkar itu bisa wajib�� 
bisa juga sunah�� tergantung pada obyek�� sasaran�� dan materi perintah 
dan pelarangan.48 Ini juga dikemukakan al-Zamakhsyari dalam 
al-Kasysyāf. Menurutnya�� hukum menyuruh kepada yang makruf 
itu sangat tergantung kepada apa yang disuruhkan itu. Jika yang 
disuruhkan (al-ma’mūr bihi) itu wajib�� maka wajib pula menyuruh 
kepada yang makruf itu. Begitu juga jika yang disuruhkan itu sunah�� 
maka sunah pula menyuruhkannya. Namun�� tidak demikian dengan 
nahi mungkar. Melarang yang mungkar itu adalah wajib dan tak 
ada yang sunah�� karena yang mungkar itu pasti buruk sehingga 
wajib untuk dihapuskan.49 Pendapat yang sama dikemukakan al-
Baydlawi50 dan Nawawi al-Jawi51 

Mengutip Imam Nawawi�� ‘Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdullah al-Rajihi 
berkata bahwa amar makruf nahi mungkar yang pada mulanya fardu 
kifayah dalam perkembangannya bisa berubah menjadi fardu ain. 
Misalnya�� jika di suatu daerah tidak ada yang tahu tentang yang 

47 Thahir ibn ‘Asyur�� Tafsīr al-Tahrīr, Jilid II�� Juz IV�� h. 41.
48 Al-Alusi�� Rūh al-Ma‘ānī, Jilid II�� h. 331.
49 Al-Zamakhsyari�� al-Kasysyāf�� Jilid I�� h. 349. Bandingkan dengan al-

Khathib al-Syarbini�� al-Sirāj al-Munīr, Jilid I�� h. 238.
50 Al-Baydlawi�� Anwār al-Tanzīl, Juz I�� h. 223.
51 Nawawi al-Jawi�� Marāh Labīd, Jilid I�� h. 113.
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makruf dan yang mungkar kecuali yang bersangkutan�� dan tidak ada 
yang bisa menghilangkan kemungkaran kecuali yang bersangkutan�� 
maka fardu ain baginya untuk  menyampaikan yang makruf dan 
menghilangkan yang mungkar.52

Walau begitu�� keselamatan jiwa aktivis amar makruf nahi mungkar 
tetap penting diperhatikan. Menurut sebagian ulama�� sekiranya dalam 
menjalankan amar makruf nahi mungkar keselamatan jiwa seseorang 
terancam�� maka terlarang bagi yang bersangkutan untuk beramar 
makruf nahi mungkar. Abu Hayyan al-Andalusi mengutip pendapat 
sekelompok ulama yang berkata bahwa kewajiban amar makruf nahi 
mungkar bisa gugur sekiranya dalam penyelenggaraannya mengancam 
jiwa pelaku amar makruf nahi mungkar (al-khasyyah ‘alā al-nafs). 
Bahkan�� yang lain menambahkan�� jika sudah nyata seseorang akan 
dipukuli�� ditahan�� dan dihinakan sekiranya melakukan amar makruf 
nahi mungkar�� maka baginya amar makruf nahi mungkar tak lagi 
wajib�� mungkin bisa bergeser menjadi sunah.53 Ini menunjukkan 
bahwa hukum asal amar makruf nahi mungkar memang wajib�� tapi 
dalam pelaksanaannya bisa berubah dari wajib kepada sunah�� kepada 
makruh�� bahkan haram. 

Cara Beramar makruf nahi mungkar

Perihal penyelenggaraan amar makruf nahi mungkar�� sebagian 
ulama —sebagaimana dikutip Imam Ghazali — berkata bahwa 
dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar�� seseorang harus 
mendapatkan izin dari pemerintah yang sah (kawnuhu ma’dzūnan 
min jihat al-imām wa al-walī). Walau syarat ini tak ditopang 
oleh dalil kuat�� penting bagi pemerintah untuk membuat aturan 

52 ‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdullah al-Rajihi dalam al-Qawl al-Bayyin al-Adlhar fī 
al-Da‘wah ilā Allāh wa al-Amr bi al-Ma‘rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar (Beirut����� 
Dar al-Hadits�� t.th.)�� h. 17.

53 Al-Andalusi�� Tafsīr al-Bahr al-Muhīth, Jilid III�� h. 23. Bandingkan dengan 
al-Rajihi dalam al-Qawl al-Bayyin al-Adlhar, h. 103.
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mengenai penyelenggaraan amar makruf nahi mungkar.54 Dengan 
cara itu�� maka satu kelompok tak bisa dengan alasan amar makruf 
nahi mungkar main hakim sendiri dengan memukuli orang-orang 
yang dianggap melakukan kemungkaran. Polisi sipil yang memukuli 
orang yang dianggap melakukan kemungkaran akan bisa dengan 
mudah ditentang oleh kelompok lain yang tak setuju hal itu 
disebut sebagai kemungkaran. Bahkan�� menurut Imam Ghazali�� 
aparat pemerintah pun tak bisa langsung bertindak kasar dalam 
memberantas kemungkaran. 55 

Bagi Imam Ghazali�� dalam memberantas kemungkaran cara-
cara lembut seperti memberitahu (al-ta‘rīf)�� menasehati (al-wa‘zh) 
harus dilakukan sebelum cara yang lebih tegas dilaksanakan.56 
Khalid ibn ‘Utsman al-Sabt membuat standar etis yang wajib 
diperhatikan orang yang mau melakukan amar makruf nahi 
mungkar�� yaitu����� [1] al-rifq (kelembutan)�� [2] dimulai dari diri 
sendiri (al-bad’u bi al-nafs)�� [3] tak membedakan antara kerabat 
dan lainnya (al-musāwah bayna al-qarābati wa ghayrihim)�� [4] sabar 
dalam menghadapi gangguan (al-shabr ‘alā al-‘adzā)�� [5] al-hilm�� [6] 
dimulai dengan cara yang paling lembut (al-bad’u bi al-arfaq)�� [7] 
memelihara kemaslahatan (murā‘at al-mashālih)�� dan [8] menolak 
kemafsadatan (daf‘u al-mafāsid).57

Ibn Taymiyah berkata bahwa dalam penyelenggaraan amar 
makruf nahi mungkar�� tiga hal berikut penting diperhatikan�� 

54 Al-Ghazali�� Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz II�� h. 313.
55 Al-Ghazali�� Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz II�� h. 313.
56 Al-Ghazali�� Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz II�� h. 313. Kadang dalam menjalankan 

amar-makruf nahi mungkar�� nuansa kekerasan menjadi tak terhindarkan. 
Alkisah�� ‘Umar ibn Khattab pernah berpidato�� “Jika kalian melihat aku dalam 
kebengkokan�� maka luruskanlah (Idzā ra’aytum fīya i‘wijajan fa-qawwimūnī). 
Lalu salah seorang penggembala unta berdiri dan berkata�� “Jika aku melihat 
anda dalam kebengkokan�� maka aku akan meluruskannya dengan pedangku 
ini” (Law ra’aynā fīka i‘wijajan, la qawwamnāhu bi suyūfinā). Al-Maraghi�� Tafsīr 
al-Marāghī, Juz IV�� h. 19.

57 Khalid ibn ‘Utsman al-Sabt�� al-Amr bi al-Ma‘rūf wa al-Nahy ‘an al-
Munkar: Ushūluhu wa Dlawābithuhu wa Adabuhu (Beirut����� Dar al-Hadits�� 1995)�� 
h. 412-413.
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yaitu����� pengetahuan (al-‘ilm)�� kelembutan (al-rifq)�� dan al-shabr 
(kesabaran). Jika pengetahuan perlu dimiliki sebelum melakukan 
amar makruf nahi mungkar�� kelembutan saat melakukaannya�� maka 
kesabaran harus dimiliki setelah seseorang melakukan amar makruf 
nahi mungkar. 58 Ini juga yang dikatakan Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdullah 
al-Rajihi dalam al-Qawl al-Bayyin al-Adlhar fī al-Da‘wah ilā Allāh 
wa al-Amr bi al-Ma‘rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar.59

Abu Ya‘la�� sebagaimana dikutip Ibn Taymiyah�� berkata bahwa 
yang melakukan amar makruf nahi mungkar tersebut haruslah 
mengerti apa yang disuruhkan itu (fāqihan fīmā ya’muru bihi) 
dan sabar dalam melakukan pelarangan tersebut (hāliman fīmā 
yanhā ‘anhu). Khalid ibn ‘Utsman al-Sabt mengutip pendapat 
ulama (Mu‘tazilah) yang berkata tentang disyaratkannya “adil” 
bagi orang yang hendak melakukan amar makruf nahi mungkar. 
Dengan demikian�� orang fasik yang banyak melakukan dosa tidak 
boleh melakukan amar makruf nahi mungkar.60 Ditambahkan oleh 
Khalid ibn ‘Utsman al-Sabt bahwa orang yang melakukan amar 
makruf nahi mungkar tidak boleh mengintip-intip dosa orang 
lain.61 ‘Abdul ‘Aziz al-Rajihi berkata bahwa orang yang melakukan 
dosa dan menyembunyikan dosanya�� misalnya�� dengan menutup 
pintu rumahnya�� maka orang lain tidak boleh mengintip orang 
yang melakukan dosa itu.62 

Lebih lanjut Ibn Taymiyah berkata�� sekiranya amar makruf 
nahi mungkar tidak melahirkan kemaslahatan bahkan lebih banyak 
menimbulkan kemafsadatan�� maka amar makruf tak diperintahkan 
(lam yakun ma’mūran bihi). Bahkan�� menurut Ibn Taymiyah�� 
amar makruf nahi mungkar bisa diharamkan jika lebih banyak 
menimbulkan kemafsadatan ketimbang kemaslahatan (bal yakūnu 

58 Ibn Taymiyah�� al-Amr bi al-Ma‘rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar, h. 1�� 4�� 5.
59 Al-Rajihi dalam al-Qawl al-Bayyin al-Adlhar, h. 47-48. 
60 Al-Sabt�� al-Amr bi al-Ma‘rūf, h. 187. Bandingkan dengan al-Rajihi�� al-

Qawl al-Bayyin al-Adlhar�� h. 30.
61 Al-Sabt�� al-Amr bi al-Ma‘rūf, h. 352.
62 Al-Rajihi�� al-Qawl al-Bayyin al-Adlhar, h. 29. 



t��s�� �t�s ���� ������ ����� ������� D�l�� �sl��

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 55

muharraman idzā kānat mafsadatuhu aktsara min mashlahatin).63 
Thahir Ibn ‘Asyur berkata�� pemberantasan kemungkaran tidak 
boleh berdampak pada terjadinya kemungkaran lebih besar (munkar 
a‘zham).64 Membawa penjelasan ini pada pengertian terjauhnya�� 
maka pemberantasan kemungkaran tak boleh dilakukan dengan 
cara mungkar. Sekalipun ada hadis yang menjelaskan kebolehan 
menggunakan tangan (fal yughayyirhu bi yadihi) dalam mengubah 
kemungkaran�� maka tidak setiap orang bisa dan boleh melakukan 
itu. 

Dalam hal menghilangkan kemungkaran dengan menggunakan 
tangan (al-taghyīr bi al-yad)�� Ibn Taymiyah berkata�����

Tidak boleh bagi seseorang yang hendak menghilangkan 
kemungkaran melakukan sesuatu yang lebih mungkar dari 
kemungkaran itu. Misalnya�� seseorang tampil dengan maksud 
memotong tangan pencuri�� memukul peminun (khamar)�� 
menegakkan sanksi-sanksi hukum. Jika hal itu dilakukan�� 
maka akan berdampak pada kerusakan. Sebab�� setiap orang 
akan memukul orang lain sambil mengklaim bahwa dirinya 
memiliki hak untuk melakukan hal itu. Hal ini hanya boleh 
dilakukan secara terbatas oleh pemerintah. 65

Ini (seperti ungkapan Ibn Taymiyah tersebut) juga banyak 
dikemukakan para ulama. Bahwa penggunaan pedang (dalam 
penegakan amar makruf nahi mungkar) harus mendapatkan 
izin dari kepala negara agar tak menimbulkan malapetaka.66

63 Ibn Taymiyah�� al-Amr bi al-Ma‘rūf, h. 1�� 4�� 5.
64 Thahir ibn ‘Asyur�� Tafsīr al-Tahrīr, Jilid II�� Juz IV�� h. 41.
65 Al-Sabt�� al-Amr bi al-Ma‘rūf, h. 369; Bandingkan dengan Ibn ‘Arabi�� 

Ahkām al-Qur’ān, Juz I�� h. 293; al-Qurthubi�� al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān�� Juz 
III�� h. 217.

66 Al-Sabt�� al-Amr bi al-Ma‘rūf, h. 369; Bandingkan dengan Badruddin 
Muhammad ibn ‘Ali al-Ba‘li�� Mukhtashar al-Fatāwā al-Mishriyyah (Beirut����� Dar 
Ibn al-Qayyim�� 1406 H.)�� h. 578.
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Menggaris bawahi pernyataan Ibn Taymiyah tersebut�� Khalid 
ibn ‘Utsman al-Sabt berkata�� kalau kewenangan memberantas 
kemungkaran dengan tangan itu diberikan pada setiap orang�� maka 
ia bisa memunculkan kemafsadatan lebih besar (wa fī mas’alat al-
taghyīr bi al-yad khāshshah idzā ja‘alna dzālika li kulli ahad wa fī kulli 
munkar fa inna dzālika yajurru min al-mafāsid al-syai’a al-katsīran 
jiddan).67 Sebab�� jika itu terjadi�� maka yang berlaku adalah hukum 
rimba; siapa yang kuat�� dia yang berkuasa. Ini malapetaka yang 
mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Agar terhindar dari hukum rimba tersebut�� pemerintah bisa 
membagi tugas amar makruf nahi mungkar sesuai dengan bidang 
keahliaan seseorang untuk ditempatkan pada berbagai lembaga yang 
diberi kewenangan-kewenangan khusus. Misalnya�� memberantas 
kemungkaran berupa pidana umum�� maka itu bisa diserahkan 
kepada aparat kepolisian. Tugas pemberantasan korupsi adalah 
tanggung jawab aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung�� 
Mahkamah Agung�� hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sedangkan tugas menyerukan amar makruf nahi mungkar secara 
lisan dan tulisan bisa diserahkan kepada para ulama�� mubalig�� 
intelektual yang tersebar di perbagai daerah di Indonesia.

Penutup

Dari paparan di atas�� beberapa hal berikut bisa dikemukakan. 
Pertama�� arti “khayr��” “ma‘rūf��” dan “munkar” yang dikemukakan 
Cak Nur paralel dengan apa yang dikemukakan para ulama lain. 
Hanya berbeda dengan Cak Nur yang bertumpu pada pengertian 
generik nomenklatur Islam itu�� kebanyakan para mufasir melebarkan 
tafsir kata-kata itu pada pada makna terminologisnya. Bahkan�� tak 
sedikit dari mereka yang merujuk pada tafsir Nabi Muhammad 
yang�� misalnya�� memaknai kata “khayr” dengan “mengikuti al-
Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad.”   

67 Al-Sabt�� al-Amr bi al-Ma‘rūf, h. 369.
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Kedua�� tak seperti para ulama lain�� dalam artikelnya Cak 
Nur tidak membahas status hukum amar makruf nahi mungkar. 
Namun�� secara sepintas dari terjemahan  Cak Nur terhadap surat 
Ali ‘Imran ayat 104 terkesan bahwa amar makruf itu merupakan 
anjuran dan bukan merupakan kewajiban. Ketiga�� Cak Nur juga 
tidak menjelaskan siapakah yang punya kewajiban menjalan amar 
makruf nahi mungkar. Dalam konteks sekarang�� ketika aktivitas 
nahi mungkar banyak menimbulkan masalah di lapangan�� maka 
seharusnya perlu ada pengaturan dan pembagian kewenangan. 

Keempat�� menambahkan argumen yang belum disentuh Cak 
Nur�� para ulama dan pemikir Islam lain berkata bahwa pembe-
rantasan kemungkaran tak boleh menimbulkan kemungkaran lebih 
besar. Ini penting ditegaskan karena tidak sedikit kemungkaran 
kecil dihancurkan kemudian memunculkan kemungkaran lebih 
besar. Dari itu�� dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar 
diperlukan kearifan para penggerak amar makruf nahi mungkar 
agar aktivitasnya tidak kian menambah jumlah kemungkaran di 
tengah masyarakat. v

Abd. Moqsith Ghazali adalah dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta.
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HATI nuRAnI
SeBAGAI muFTI moRAl

M. Subhi-Ibrahim

Tulisan ini merupakan upaya pembacaan atas samudera pemi-
kiran Nurcholish Madjid�� yang akrab dipanggil Cak Nur�� khususnya 
yang tertuang dalam makalah “Dakwah Khair�� Amar Makruf�� Nahi 
Mungkar����� Sebuah Telaah atas Beberapa Pengertian Dasar Tiga 
Tingkat Perintah Tuhan��” yang sengaja ditulis oleh Cak Nur untuk 
Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina pada November 1995 di 
Jakarta.1 Secara umum�� makalah Cak Nur tersebut membincang 
seputar etika al-Qur’an. Istilah etika di sini tidak dalam arti teori 
etika karena al-Qur’an�� menurut Madjid Fakhry�� tidak berisi teori-
teori etika dalam arti baku sekalipun ia jadi cikal pembentuk etos 
Islam.2 Berdasar investigasi atas makalah Cak Nur tersebut�� saya 
menarik satu tesis sentral dalam pandangan etika Cak Nur terkait 
dengan konsep dakwah khair�� amar makruf�� dan nahi mungkar�� 
yakni����� bila khair (khayr) adalah kebaikan yang bersifat universal�� 
perenial�� dan normatif�� serta secara teknis-operasional diwujudkan 

1 Makalah ini belum pernah dipublikasikan�� meskipun sebagian penjelasan di 
dalamnya telah dimasukkan dalam beberapa teks lain yang telah dipublikasikan�� 
contohnya dalam artikel Cak Nur  “Al-Khayr�� Amar Ma’ruf dan Nahy Mungkar” 
dalam buku Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-Kolom di Tabloid 
Tekad (Jakarta����� Paramadina dan Tabloid Tekad�� 1999).   

2 Madjid Fakhry�� Etika dalam Islam�� diterjemahkan oleh Zakiyuddin 
Baidhawi (Yogyakarta����� Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta�� 1996)��  h. xv. 
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dalam amar makruf nahi mungkar (yang lengkap dan aslinya dalam 
bahasa Arab adalah al-amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar)�� 
maka dibutuhkan suatu instansi-eksistensial untuk menimbang 
secara praktis dalam mengambil putusan dan tindakan moral apakah 
suatu tindakan telah sesuai dengan norma khayr�� kaidah ma‘rūf�� dan 
bukan kategori munkar. Instansi-eksistensial tersebut adalah hati 
nurani. Makalah ini akan menunjukkan tesis Cak Nur di atas�� beserta 
argumen-argumennya.     

Oleh karena itu�� penelaahan makalah Cak Nur ini bertujuan 
untuk membaca struktur argumen tesis etis Cak Nur di atas�� dan 
menunjukkan hal-hal yang belum banyak tersentuh dalam teks 
tersebut. Untuk sampai pada tujuan tersebut�� saya melakukan 
dua langkah metodis. Pertama�� membaca secara kritis teks Cak 
Nur guna melihat alur logis dalam struktur bangun argumennya�� 
lalu mencatat kelebihan dan kekurangannya. Kedua�� mencermati 
berbagai pendapat terkait tema�� terutama dari Toshihiko Izutsu�� 
Fazlur Rahman�� Ali Shariati�� Murtadha Muthahhari dan pemikir 
lain yang relevan sebagai pembanding�� guna membantu saya dalam 
memberi catatan atas teks Cak Nur. 

Pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama�� saya 
akan menunjukkan pengandaian-pengandaian dasar yang melatari 
pendapat Cak Nur tentang ayat perintah (Q 3����� 104). Pengandaian 
yang saya kemukakan�� yaitu pengandaian relasi-semiotik����� pemberi 
perintah-perintah-yang diperintah�� dan pengandaian antropologis����� 
konteks perintah kepada manusia dalam posisinya sebagai makhluk 
sosial. Kedua�� analisis konsep khayr.  Pada bagian ini�� saya 
mengemukakan analisis Cak Nur tentang khayr sebagai bakti dan 
kebaikan yang bersifat universal�� perenial�� dan normatif. Pada bagian 
ini belum disinggung secara eksplisit konsep hati nurani. Ketiga�� 
analisis konsep ma‘rūf-munkar yang menunjukkan sentralitas 
konsep hati nurani dalam pandangan etika Cak Nur. Keempat, 
menjelaskan konsep hati nurani yang merupakan ekplorasi lebih 
jauh pandangn Cak Nur tentang hati nurani yang menjelaskan 
seputar����� pengertian hatin nurani�� penggunaan hati nurani dalam 
al-Qur’an�� hati nurani perspektif etika�� faktor-faktor yang membuat 
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hati nurani menjadi gelap dan bagaimana merehabilitasi hati nurani 
yang terkena polusi.  

Pengandaian Dasar

Cak Nur memulai penjelasan dengan mengutip al-Qur’an 
sebagai berikut����� “Hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang 
mengajak kepada yang al-khayr�� menganjurkan dengan al-ma’ruf 
dan mencegah dari al-munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 
bahagia” (Q 3����� 104). Menurut Cak Nur�� ada tiga tingkat perintah suci 
dalam ayat tersebut����� pertama�� ajakan pada yang khair (al-da‘wah ilā 
al-khayr);  kedua�� anjuran dengan yang makruf (al-amr bi al-ma‘rūf); 
dan ketiga�� pencegahan dari yang mungkar (al-nahy ‘an al-munkar).3 
Penjelasan Cak Nur tentang tiga perintah suci tersebut langsung 
berfokus pada isi ayat perintah tersebut. Selain isi�� menurut saya�� 
terdapat minimal dua pengandaian dasar dalam perintah itu. 

Pengandaian pertama�� sebagai ayat perintah�� pastilah terdapat 
relasi����� pemberi perintah-perintah-yang diperintah. Relasi pemberi 
perintah-perintah-yang diperintah bersifat hirarkis di mana pemberi 
perintah berposisi lebih tinggi dibanding yang diperintah. Dalam 
konteks ini�� pemberi perintah adalah Allah dan yang diperintah 
adalah manusia. Konsekuensi posisi hirarkis tersebut adalah perintah 
akan bisa dilaksanakan bila yang diperintah tetap berada dalam 
posisi di bawah. Artinya�� perintah tidak mungkin terlaksana bila 
yang diperintah berada di atas atau sejajar dengan pemberi perintah. 
Oleh sebab itu�� implikasinya�� agar perintah bisa dilaksanakan�� 
manusia harus merasa rendah di hadapan Allah. Isi perintah sendiri 
terkait dengan relasi manusia dengan manusia. 

Pengandaian kedua�� konteks perintah adalah manusia dalam 
arti sosialnya. Hal ini ditunjukkan dengan istilah ummah dalam 

3 Nurcholish Madjid�� “Dakwah Khair�� Amar Makruf�� Nahi Mungkar����� Sebuah 
Telaah atas Beberapa Pengertian dasar Tiga Tingkat Perintah Tuhan��” makalah 
untuk Klub Klajian Agama Paramadina Jakarta�� November 1995,  h. 1. 
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ayat tersebut. Istilah ummah berarti umat�� atau masyarakat atau 
kumpulan manusia. Dibanding istilah-istilah yang mirip dengannya 
dalam bahasa Arab�� seperti qawm, sya‘b, thabaqah, mujtama‘ atau 
jamā‘ah atau thā’ifah�� istilah ummah jadi pilihan istilah yang banyak 
digunakan al-Qur’an. Apakah ummah itu? Menurut Ali Shariati��  
ummah merupakan kumpulan individu yang bersepakat untuk 
mencapai satu tujuan�� bersifat dinamis�� selalu ber-hijrah (becoming)�� 
dan berorientasi pada kesatuan ketuhanan dan kemanusiaan.4 
Dengan demikian�� perintah dakwah khair�� amar makruf dan nahi 
mungkar terkait dengan posisi manusia sebagai makhluk sosial. 
Sebetulnya�� dalam al-Qur’an sendiri�� tidak dipisahkan secara tegas 
posisi manusia sebagai “yang individual” dan manusia sebagai “yang 
sosial” sebab individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. 
Tidak ada individu yang hidup tanpa masyarakat. Oleh sebab itu�� 
menurut Fazlur Rahman�� konsep-konsep religius seperti takwa 
hanya akan punya arti dalam konteks sosial.5 Dengan begitu�� 
kedalaman spiritualitas seseorang dibuktikan dengan  komitmen 
sosialnya. 

Khayr sebagai Bakti dan 
Kebaikan universal, Perenial dan normatif

 
Bagaimana Cak Nur mengartikan istilah khayr? Saya melihat�� 

penjelasan cak Nur tentang  makna khayr merupakan shortcut 
konseptual karena Cak Nur langsung “potong kompas” dengan  
membidik “persamaan” konsep  tanpa menguliti  terlebih dahulu 
pernak-pernik penggunaan istilah khayr dalam al-Qur’an seperti 
yang dilakukan Toshihiko Izutsu�� misalnya.6 

4 Lihat M. Subhi-Ibrahim�� Ali Shariati: Sang Ideolog Revolusi Islam (Jakarta����� 
Dian Rakyat�� 2012)�� h. 74-77.

5 Fazlur Rahman�� Tema Pokok al-Qur’an�� diterjemahkan oleh Anas 
Mahyuddin (Bandung����� Penerbit Pustaka�� 1996)��  h. 54.

6 Berikut saya ringkaskan pandangan Toshihiko Izutsu tersebut. Kata khayr 
sendiri mengandung arti “penting��” “bermanfaat��” “berguna” dan “diperlukan.” 
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Cak Nur menjelaskan makna khayr yang menurutnya lebih 
tepat diterjemahkan dengan “bakti” (terjemahan A. Hasan). Cak 
Nur mengakui bahwa�� konsep bakti atau bhakti merupakan konsep 
yang berasal dari tradisi Hindu�� yang mengandung pengertian�����  
penyerahan dan pengabdian diri yang setulus-tulusnya kepada 
Tuhan dalam semangat kerohanian yang tanpa pamrih dan lepas 
dari kepentingan sesaat. Mengapa Cak Nur memilih arti tersebut 
sebagai makna dari khayr? Alasan Cak Nur sederhana�� yakni karena 
kata bakti memiliki kedekatan konseptual dengan pengertian al-
islām menurut makna generiknya�� seperti dalam pandangan Ibn 
Taymiyah�� Muhammad Abduh�� dan Rasyid Ridla.7 Pada teks yang 
lebih belakangan�� Cak Nur merumuskan secara definitif makna khayr 

Menariknya�� menurut Izutsu�� kata khayr dalam al-Qur’an terkait bukan hanya 
dengan persoalan religius�� tetapi juga masalah duniawi. Contoh ayat yang 
menggunakan khayr  dengan padanan makna persoalan duniawinya antara 
lain����� khayr sebagai barang-barang yang baik (Q 38����� 31-38)�� khayr sebagai māl�� 
kekayaan (Q 2����� 176�� 180�� 272-275 ). Penekanan Izutsu adalah kandungan 
makna kata khayr sangat luas. Dalam konteks agama dan kepercayaan�� makna 
khayr meliputi  apa pun yang memiliki nilai religius atau yang bermanfaat bagi 
manusia. Izutsu mencatat makna khayr dalam konteks ini�� yakni����� rahmat  Allah 
(Q 3����� 25-26)�� ketentuan Allah dan wahyu (Q 2����� 99�� 105; 16����� 30�� 32; 2����� 269�� 
272)�� keimanan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh (Q 8����� 70-71)�� pengaruh 
kepercayaan yang positif (Q 6����� 158-159)�� amal-amal saleh atau shālihāt (Q 2����� 
104�� 110)�� kebajikan (Q 5����� 48�� 53)�� orang yang sungguh-sungguh beriman (Q 
38����� 46-47). Berdasarkan ayat-ayat yang dikutip tersebut�� Izutsu menyimpulkan 
bahwa�� denotata dari khayr yang menyangkut persoalan religius dapat dibagi 
menjadi dua����� pertama�� “kebajikan” yang bersumber pada Tuhan; dan kedua�� 
kebajikan yang dihasilkan oleh manusia. Konotasi dasar dari dua hal tersebut 
sama����� khayr mengandung arti sesuatu yang sepantasnya dapat dinilai berharga 
dari perspektif agama wahyu. Seperti halnya kata ma‘rūf yang berlawanan dengan 
kata munkar�� khayr pun memiliki lawan kata�� yaitu syarr. Penggunaan kata 
khayr dengan anti-tesanya�� syarr dalam al-Qur’an berikut maknanya antara lain����� 
khayr sebagai kebahagiaan dan sharr sebagai kemalangan (Q 41����� 49-50)�� khayr 
sebagai kebaikan dan syarr sebagai keburukan (Q 21����� 35-36)�� khayr dan syarr 
dihubungkan dengan “suka” dan “tidak suka” (Q 2����� 212-213�� 216; 4����� 19�� 23).  
Lihat  Toshihiko Izutsu�� Etika Beragama dalam Quran�� terj. Joely Mansuruddin 
(Jakarta����� Pustaka Firdaus�� 1995)�� h.  355-361.    

7 Madjid�� “Dakwah Khair��” h. 2-6. 
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tersebut. Cak Nur menuliskan bahwa�� “Al-khayr berarti kebaikan 
universal����� suatu nilai yang menjadi titik temu semua agama yang 
benar�� yaitu agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia 
lewat wahyu Ilahi.”8 Dalam karya yang lain�� Cak Nur menyebutkan 
pula bahwa�� “menurut para ahli�� pengertian al-khayr adalah kebaikan 
yang asasi�� yang fundamental�� yang normatif yang universal yang 
tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu.”9 Al-khayr bersifat normatif 
dalam arti “sesuatu yang seharusnya secara universal.” Contoh 
al-khayr����� kewajiban menutup aurat. Di mana pun tak ada yang 
membolehkan terbukanya aurat secara bebas�� bahkan di pedalaman 
Irian sekali pun menutup aurat�� meskipun dalam batas pengetahuan 
mereka. Tak ada satu bangsa pun di dunia yang mereka telanjang 
sepenuhnya.10 Jadi�� bagi Cak Nur�� al-khayr itu “bersifat universal�� 
perenial�� dan normatif.”11 Dalam penjelasan tentang al-khayr�� Cak 
Nur belum menyinggung konsep hati nurani. Kita bisa temukan  
konsep hati nurani ketika Cak Nur menyinggung konsep al-ma‘rūf�� 
yang merupakan teknis operasional dari al-khayr.  

makruf dan mungkar 
Ditimbang dengan Hati nurani

Hal menarik yang saya temukan saat membaca tulisan Cak Nur�� 
lalu mencoba membandingkannya dengan penjelasan Izutsu tentang 
makna al-ma‘rūf adalah����� pendapat Cak Nur�� meskipun Cak Nur 
tidak mengelaborasi penggunaan istilah al-ma‘rūf dalam al-Qura’n��  

8 Nurcholish Madjid�� Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-
Kolom di Tabloid Tekad (Jakarta����� Paramadina dan Tabloid Tekad�� 1999)��  h. 
112.

9 Nurcholish Madjid�� Pesan-Pesan Takwa Nurcholish Madjid: Kumpulan 
Khutbah Jum‘at di Paramadina (Jakarta����� Paramadina�� 2000)��  h. 138. 

10 Madjid�� Pesan-Pesan Takwa�� h. 138. 
11 Lihat Nurcholish Madjid�� “Hati Umat Islam Satu��” dalam Budhy 

Munawar-Rachman�� ed.�� Ensklopedi  Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di kanvas 
Peradaban (Jakarta����� Mizan�� Paramadina�� dan CSL�� 2006)�� h. 842. 
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tampak lebih dalam�� tajam�� dan menunjuk pesan etis�� substansi 
konsep al-ma‘rūf daripada analisis semantik Izutsu yang bagi saya 
tidak cukup mengena pada substansi konsep al-ma‘rūf.12 

Mari kita lihat bagaimana pandangan Cak Nur tentang konsep al-
ma‘rūf. Menurut Cak Nur�� ada dua pengertian kebahasaan al-ma‘rūf�� 
yakni����� yang diketahui atau “ yang dikenal��” dan “yang diadatkan” atau 
“yang sesuai adat.” Berdasarkan pengertian yang pertama�� manusia 
diandaikan telah mengenal al-khayr yang bersumber pada kesadaran 
primordial�� fitrah manusia yang hanīf, dan al-ma‘rūf merupakan 
perwujudan konkret keseharian dari al-khayr itu. Locus kesadaran 
primordial tersebut adalah qalb�� hati nurani.13  

Seperti kita ketahui�� Cak Nur memandang manusia secara 
positif dan optimistik. Positif-optimistik dalam arti�� pada fitrahnya�� 
asal kejadiannya�� manusia dipandang baik dan suci�� serta memiliki 
daya yang cukup untuk memelihara fitrahnya tersebut. Citra 
antropologis manusia yang positif-optimistik tersebut bersumber 
dari al-Qur’an. Al-Qur’an mendeskripsikan bahwa manusia telah 
mengenal Allah sejak zaman azali�� di alam pra-eksistensi�� di alam 
alastu�� sebelum kelahiran di dunia material. Manusia melakukan 
perjanjian atau ikrar primordial di hadapan Allah (Q 7����� 172-173). 
Inilah sumber�� memakai istilah Seyyed Hossein Nasr�� “damba 
mistik” manusia sepanjang masa. Jadi�� jelaslah bahwa pada asal 
kejadiannya (fitrah)�� manusia itu hanīf�� lurus. Ikrar primordial 

12 Bagi Izutsu��  istilah ma‘rūf dalam al-Qur’an digunakan dalam pengertian����� 
cara yang baik. Beberapa ayat menunjukkan hal tersebut�� seperti berkata dengan 
cara yang baik (Q 33����� 32)�� merujuki mantan istri dengan cara baik-baik (Q 
2����� 231)�� merelakan istri bersuami kembali dengan cara yang baik (Q 2����� 231)�� 
memberi makanan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang baik (Q 2����� 233)�� 
pembayaran dengan cara yang baik (Q 2����� 233)�� bergaul dengan cara yang baik 
(Q 4����� 23�� 19)�� memperlakukan orang tua dengan baik (Q 31����� 13-15). Lalu�� 
bagaimana menentukan apakah sesuatu itu ma‘rūf atau bukan? Izutsu menjawab�� 
ma‘rūf di sini berarti “dikenal” dan yang dimaksud “dikenal” tersebut adalah sesuai 
dengan tradisi�� lazim secara sosial�� dan hukum Allah. Izutsu memberi catatan 
bahwa dalam konsepsi al-Qur’an�� sumber kebaikan�� yang jadi ukuran ma‘rūf�� 
bukalah tradisi�� tetapi kehendak Allah. Lihat Izutsu�� Etika Beragama�� h. 350.  

13 Madjid�� “Dakwah Khair��” h. 6-7.
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tersebut tertulis di dalam hati tiap individu. Itulah sebabnya 
mengapa sedemikian penting bagi manusia untuk mendengarkan 
hati nuraninya. Bahkan�� menurut Fazlur Rahman�� tugas pokok para 
nabi adalah menjaga hati nurani manusia agar mampu membaca 
apa yang ditulis Allah dalam hatinya dengan lebih jelas dan lebih 
meyakinkan.14 Ketika era kenabian telah berakhir�� maka tugas 
tersebut  berpindah pada pundak setiap Muslim. Konsekuensi etis 
dari alur logis pengandaian citra antropologis manusia tersebut 
adalah����� menjadi manusia yang baik berarti menjadi entitas fithrī�� 
hanīf�� menepati ikrar primordialnya dengan mendengarkan hati 
nurani. Konsep hati nurani sangat sentral dalam konstruk etika 
yang dibangun oleh Cak Nur. Hal ini terlihat ketika Cak Nur 
menyimpulkan bahwa al-ma‘rūf menunjuk kepada sesuatu dari 
kehidupan nyata sehari-hari yang diketahui (well-known) manusia 
sebagai benar dan baik sesuai dengan pertimbangan nurani. 

Sedangkan berdasar pengertian kedua�� al-ma‘rūf f berhubungan 
dengan al-‘urf (adat). Hubungan konseptual ini berkmana bahwa 
kebaikan universal (khayr) tak akan mewujud kecuali setelah 
diterjemahkan dalam ruang dan waktu tertentu dalam lingkup 
kenisbian kultural. Namun�� adat tidak selalu baik. Karena itu�� 
dibutuhkan pertimbangan hati nurani. Sekali lagi�� Cak Nur sangat 
menekankan peranan penting hati nurani dalam pertimbangan etis. 
Jelaslah di sini�� khayr terkait dengan kebaikan universal�� sedangkan 
al-ma‘rūf terkait dengan perwujudkan teknis operasional dalam 
konteks kultural. Lantaran al-ma‘rūf berhubungan dengan pesolaan 
teknis operasional�� dibutuhkan ilmu. Dengan ilmu yang luas kita 
bisa melakukan ikhtiyar�� “memilih yang terbaik��” dari berbagai 
kemungkinan yang ada.   

Kemudian�� Cak Nur beranjak pada analisis istilah al-munkar.15 
Al-Munkar berarti “yang diinkari��” yang bermakna����� sesuatu yang 

14 Rahman�� Tema-tema Pokok al-Qur’an�� h. 37. 
15 Pada bagian analisis tentang munkar�� Izutsu melihat penggunaan istilah 

munkar dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut����� lawan dari ma‘rūf (Q 9 ����� 7�� 72; 
3 ����� 100�� 104�� 106�� 110�� 114)�� munkar diseru oleh orang munafik (Q 9����� 67-68)�� 
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diinkari oleh suara hati nurani karena tidak sejalan dengan rasa 
kebaikan�� kebenaran�� dan kesucian. Jadi�� bagi Cak Nur�� instansi 
yang menenentukan apakah sesuatu itu munkar atau bukan adalah 
hati nurani. Selanjutnya�� menurut Cak Nur�� manusia itu mudah 
mengidentifikasi apa yang menjijikkan. Itulah sebabnya mengapa 
nahi mungkar pun mudah dilakukan. Jadi�� bila amar makruf 
bermodal ilmu�� nahi mungkar bermodal semangat. Karena itu�� 
dalam masyarakat yang kekurangan ilmu�� kegiatan nahi mungkar 
lebih dominan daripada kegiatan amar makruf. 

Pada bagian akhir tulisannya�� Cak Nur mengajukan pertanyaan����� 
Jika manusia memang telah mengetahui apa yang baik dan apa pula 
yang buruk secara naluri melalui hati nuraninya yang merupakan 
locus fitrah kesuciannya itu�� lalu mengapa masih ada perintah 
melaksanakan amar makruf nahi mungkar? Bukankah karena 
fitrahnya itu manusia dengan sendirinya selalu baik dan benar�� dan 
menjauh dari yang jahat dan palsu�� sehingga tidak perlu lagi kegiatan 
amar makruf nahi mungkar? Cak Nur menjawab�� karena hati tak 
selalu bisa bertahan dalam kesuciannya. Ia bisa terkontaminasi oleh 
faktor ekternal����� lingkungan. Kontaminasi efek negatif pada hati 
membuat hati tertutup�� gelap (zhulm). Akibatnya�� hati bersifat gelap 
(zhulmānī). Hati yang gelap tak memiliki kepekaan diri�� tak lagi insaf 
akan kebaikan�� kebenaran dan kesucian. Karena ada kemungkinan�� 
hati terjatuh pada kegelapan inilah yang menyebabkan amar makruf 
nahi mungkar itu relevan dan penting. 

Bila kita cermati�� kesimpulan Cak Nur di atas menitikberatkan 
peranan hati nurani dalam memilih tindakan konkret keseharian. 
Cak Nur mengutip hadis Nabi tentang bagaimana peranan hati 
dalam pertimbangan tindakan moral.“Salah seorang sahabat telah 
datang menghadap kepada Rasulullah saw untuk mendapatkan 
nasihat. Dia berharap Rasulullah akan menasihati panjang lebar. 

perilaku bani Israil yang tidak melarang yang munkar (Q 5 ����� 78-79; 82-83)�� 
zihar (zhihār) termasuk mungkar (Q 58����� 2). Singkatnya�� menurut Izutsu�� makna 
munkar secara semantik adalah sesuatu yang  sangat dibenci atau tidak senonoh. 
Lihat Izutsu�� Etika Beragama�� h. 352-355.   
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Akan tetapi�� alangkah terkejutnya sahabat tadi�� ketika ternyata 
Rasulullah hanya menasihatai dia dengan sebuah ucapan yang 
sangat simpel�� singkat saja. Rasulullah hanya menasihatkan�� “Istafti 
qalbaka��” yang artinya�� “Mintalah nasihat atau petunjuk dari hati 
nuranimu.”16

Menurut Cak Nur�� istilah hati nurani mengandung makna 
esensi manusia yang amat penting�� yakni esensi kebaikan�� disebabkan 
adanya sesuatu tang bersifat cahaya (nūrānī)�� yang menerangi jalan 
ke arah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah menyembah 
Yang Maha Tinggi. Kecenderungan pada kebenaran tersebut karena 
fitrah (fithrah) manusia itu sendiri. Oleh sebab itu�� hati nurani 
merupakan kelanjutan dari asal kejadian�� fitrah manusia. 17

Sejauh pembacaan saya terhadap sejumlah karya Cak Nur�� saya 
melihat kesan bahwa meskipun konsep hati nurani demikian sentral 
dalam pandangan etisnya�� namun Cak Nur belum menjelaskan 
secara lebih komprehensif konsep hati nurani.18 Penjelasan Cak 
Nur tentang hati nurani tampak sekedar “selayang pandang��” untuk 
tidak mengatakan “sambil-lalu” saja. Karena itu�� pada bagian ini�� 
saya coba mengeksplorasi lebih jauh konsep hati nurani ini�� sudah 
barang tentu�� dengan basis karya Cak Nur dengan bantuan pendapat 
dari sejumlah pemikir. 

Hati sebagai Daya Rohaniyah

Mari kita telusuri makna hati nurani dan peranannya dalam 
pilihan tindakan moral.  Sebelum masuk pada analisis seputar hati 
nurani�� perlu saya klarifikasi terlebih dahulu makna hati nurani 

16 Nurcholish Madjid�� Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan 
(Bandung����� Mizan�� 1999)�� h. 37. 

17 Nurcholish Madjid�� “Hati Nurani��” dalam Budhy Munawar-Rachman�� 
ed.�� Ensiklopedi Nurcholish Madjid, h. 837-838. 

18 Dalam Ensiklopedi Nurcholish Madjid�� terdapat empat entri tentang hati 
nurani. Lihat Budhy Munawar-Rachman�� ed.�� Ensklopedi Nurcholish Madjid�� 
h. 837-841. 
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atau hati (qalb)�� yang kerap disalahpahami. Secara harfiah�� qalb 
berarti����� bolak-balik. Arti harfiah ini menunjuk pada karakter qalb 
yang bersifat tidak konsisten�� bolak-balik.  Dalam bahasa Arab�� qalb 
disebut untuk banyak hal����� jantung�� isi�� akal�� semangat keberanian�� 
bagian dalam�� bagian tengah�� sesuatu yang murni�� bukan untuk 
menyebut organ tubuh. Sedangkan�� hati sebagai organ tubuh 
digunakan kata kabid.19  Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat��20 
qalb mempunyai dua makna����� qalb dalam bentuk fisik dan qalb 
dalam bentuk roh. Dalam arti fisik�� qalb diterjemahkan sebagai 
“jantung.” Dalam konteks inilah hadis Nabi bahwa��”di dalam tubuh 
ada mudghah (daging); yang bila ia baik�� maka baiklah seluruh tubuh 
dan apabila ia rusak�� maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketauhilah 
mudghah itu adalah qalb.” Nah�� dalam perbincangan keseharian�� 
hati dalam hadis tersebut diartikan sebagai “hati��” padahal yang 
dimaksud adalah jantung dalam bentuk fisik�� jasmani. Sedangkan 
dalam arti lain�� qalb berarti daya kekuatan rohaniyah yang mampu 
melakukan idrak (mempersepsi�� memahami�� mencerapi). Misalnya�� 
perasaan sedih�� atau gembira. Yang berpikir dan merenungkan hal 
tersebut adalah qalb�� kekuatan batin kita. Inilah yang dalam etika 
disebut conscientia. Bila ada kalimat “hati saya hancur berkeping-
keping��” maka yang dimaksud bukan jantungnya hancur�� tetapi 
bagian jiwa orang tersebut hancur.

Hati dalam al-Qur’an 
 
Bagaimana al-Qur’an mendeskripsikan tentang hati? Al-Qur’an 

menggunakan istilah qalb dan fu’ād untuk menyebut hati manusia 
(Q 17����� 36; 26����� 89). Al-Qur’an pun menggunakan kata shadr�� “dada��” 
untuk menyebut suasana hati dan jiwa sebagai kesatuan psikologis 

19 Achmad Mubarok�� Jiwa dalam al-Qur’an: Solusi Krisis Keruhanian 
Manusia Modern (Jakarta����� Paramadina�� 2000)�� h. 109-110. 

20 Lihat  Jalaluddin Rakhmat�� Membuka Tirai Kegaiban: Renungan-Renungan 
Sufistik (Bandung����� Mizan�� 1999)�� h. 69-70.  
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(Q 94����� 1). Menariknya�� al-Qur’an pun menggunakan istilah qalb 
untuk menyebut akal (Q 22����� 46)�� dan roh (Q 33����� 10).21 

Dalam al-Qur’an�� 22 istilah qalb (hati) terulang 132 kali�� dan 
disebutkan pula beberapa sinonimnya�� seperti telah disebutkan di 
atas. Al-Qur’an menggunakan kata ini dengan berbagai pengertian�� 
yang pesan utamanya adalah����� sentralitas hati pada diri manusia. Hati 
demikian sentral peranannya karena ia locus kebaikan�� sekaligus 
kejahatan�� kebenaran�� sekaligus kesalahan. Orang beriman maupun 
orang kafir punya hati.23 

Bagaimana deskripsi al-Qur’an tentang hati? Al-Qur’an 
menggambarkan hati sebagai berikut. Pertama�� hati adalah locus 
yang membuat manusia menjadi manusiawi�� pusat kepribadian 
manusia. Karena manusia terikat pada Tuhan�� pusat ini merupakan 
tempat pertemuan manusia dengan Tuhan. Pertemuan ini memiliki 
dimensi kognitif dan moral. Seperti telah dikemukakan di atas�� 
hati adalah pusat jati diri manusia. Oleh sebab itu�� Tuhan melihat 
tindakan moral manusia dari sisi batin�� hatinya (Q 33����� 5; 2����� 225; 2����� 
118; 8����� 70). Sejumlah hadis Nabi pun mengukuhkan hal tersebut. 
Hati pun bisa jadi wahana kemunafikan (Q 33����� 51; 9����� 64; 3����� 154�� 
167; 48�����11). 

Kedua�� hati adalah tempat Allah mengungkap diri pada 
manusia. Kehadiran Allah terasa dalam hati�� dan wahyu sendiri 
turun dalam hati para nabi (Q 8����� 24; 2����� 97; 26����� 192-194; 53����� 11-
13).”24  

21 Achmad Mubarok�� Jiwa dalam al-Qur’an�� h. 110. 
22 Untuk membantu penjelasan tentang makna qalb dalam al-Qur’an�� saya 

gunakan analisis Sachiko Murata sebagai kerangka penjelasannya. Lihat Sachiko 
Murata�� The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan 
Teologi Islam�� diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan MS Nasrullah (Bandung����� 
Mizan�� 1998). 

23 Murata�� The Tao of Islam��  h. 377-378. 
24 Dalam tradisi Sufi�� hati dipandang sebagai pusat mikokosmos manusia�� 

sekaligus organ pengetahuan pemersatu yang terkait dengan akal (intellectus atau 
nous�� bukan dalam arti rasio). Lalu�� hati pun duyakini sebagai tempat Realitas 
Ilahi bersemayam�� seperti ditegaskan dalam hadis qudsi�� “Langit dan bumi tidak 
mampu meliputiku�� tetapi hati hamba-Ku yang beriman mampu meliputi-Ku. 
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Ketiga�� hati adalah pusat pandangan�� pemahaman�� dan ingatan 
(dzikr) (Q 79����� 8; 22����� 46;  18����� 57; 47����� 24; 50����� 37; 18����� 28; 21����� 2; 7����� 
179; 59����� 14).  

Kempat�� hati merupakan taman tempat tumbuh iman�� sekaligus 
juga kekafiran�� keraguan (Q 49����� 14; 64����� 11; 58����� 22; 18����� 13-14; 48����� 
4; 16����� 22; 3����� 8; 9����� 45). Dan menurut Nabi�� hati menjadi sasaran 
serangan setan. “Sesungguhnya setan itu mengalir dalam dalam 
diri manusia seperti mengalirnya darah�� maka aku khawatir bahwa 
ia akan memasukkan kejahatan dalam hatimu.”25 Pada deskripsi 
keempat ini�� al-Qur’an menggambarkan hati sebagai locus yang 
netral. Oleh sebab itu�� hati memiliki potensi untuk ditempati 
kebaikan sekaligus keburukan. Bahkan�� hati bisa terkena penyakit�� 
dan dapat sakit26 (Q 2����� 10; 8����� 49; 9����� 125; 47����� 20�� 29; 74����� 31; 24����� 
50; 33����� 12�� 60). Hati yang lembut cenderung reseptif terhadap 
petunjuk Ilahi (Q 39����� 23)�� sedangkan hati orang yang salah 
cenderung mengeras�� membatu (Q 2����� 74����� 5����� 13; 39����� 22; 57����� 16). 
Hal ini menunjukkan bahwa hati itu dinamis�� tak punya perangai 

Lihat Seyyed Hossein Nasr�� The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, 
Islam’s Mystical Tradition (New York����� HarperCollins Publishers�� 2008)�� h. 9.

25 Murata�� The Tao of Islam��  h. 378-379. 
26 Jalaluddin Rakhmat memberi tips bagaimana mendiagnosa penyakit 

hati. Diagnosa tersebut dilakukan dengan melihat tanda-tandanya. Tanda bahwa 
hati seseorang berpenyakit adalah����� kehilangan cinta yang tulus�� kehilangan 
ketentraman dan ketenangan batin�� memiliki hati dan mata yang keras (sulit 
tersentuh dan terharu)�� kehilangan khusuk dalam ibadah�� malas beribadah dan 
beramal baik�� dan senang melakukan dosa. Kang Jalal pun mengutip pendapat 
al-Ghazali tentang ciri-ciri orang yang punya penyakit hati�� yaitu����� memiliki ilmu 
yang tidak bermanfaat�� memiliki hati yang tidak bisa khusuk�� dan memiliki 
nafsu yang tak pernah kenyang. Bagaimana mengobati hati? Kang Jalal�� sekali 
lagi�� mengutip al-Ghazali untuk menjawab persoalan tersebut. Menuruyt al-
Ghazali�� cara mengobati hati adalah����� (1) mencari guru yang bisa mengetahui 
penyakit hati kita; (2) mendapatkan sahabat yang jujur; (3) memperhatikan 
ucapan-ucapan musuh yang menunjuk pada aib-aib kita; (4) memerhatikan 
perilaku buruk orang lain�� dan kita rasakan akibat buruknya pada diri kita 
dengan harapan kita tak melakukan hal yang sama. Lihat Jalaluddin Rakhmat�� 
The Road to Allah: Tahap-Tahap Perjalanan Ruhani Menuju Tuhan (Bandung����� 
Mizan�� 2007)�� h. 184-190.      
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yang tetap. “Hati itu seperti selembar bulu di gurun pasir di atas 
bumi. Angin meniupnya ke satu sisi dan ke sisi lainnya.”27 

Pada makna terakhir inilah pendapat Cak Nur menemukan 
relevansinya�� yakni hati yang secara potensial bisa bersifat cahaya�� terang 
(nūrānī)�� dan hati secara potensial dapat bersifat gelap (zhulmānī). 
Hati nurani adalah radar moral untuk menentukan tindakan moral 
konkret kita. Pertanyaan selanjutnya adalah�� bagaimana peranan 
hati nurani dalam menentukan tindakan moral konkret kita itu? 
Bagaimana perspektif etika dalam melihat hati nurani?      

Hati nurani Perspektif etika

Dari optik kajian etika�� hati nurani dimengerti sebagai 
penghayatan tentang baik atau buruk yang berhubungan dengan 
tingkah laku konkret.28 Apakah yang mendasari hati nurani? Dasar 
hati nurani adalah kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan 
manusia untuk mengenal dirinya�� karena itu berefleksi tentang 
dirinya. Saat seseorang melihat pohon�� bukan hanya “dia sadar-
akan-pohon��” tetapi juga “dia-sadar-dia-sadar-akan-pohon.” Dalam 
kesadaran terjadi proses penggandaan����� manusia bisa menjadi subjek�� 
sekaligus objek kesadarannya. Dalam bahasa Latin�� kesadaran disebut 
conscientia (asal kata kerja����� scire “mengetahui” dan diberi awalan con 
“bersama dengan�� turut). Jadi�� conscientia berarti “turut mengetahui.” 
Seperti contoh dia tas�� saat saya melihat pohon itu�� saya juga “turut 
mengetahui” bahwa sayalah yang melihat pohon itu. Dalam konteks 
etika�� penggandaan tersebut terjadi. Manusia bukan saja melakukan 
perbuatan moral (baik atau buruk)�� tetapi juga “turut mengetahui” 
perbuatan moral tersebut. Dengan begitu�� ketika kita melakukan 
tindakan�� kita pun menjadi “saksi” atas tindakan kita.   

27 Murata�� The Tao of Islam�� h. 380-381. 
28 Catatan tentang perspektif etika tentang hati nurani ini saya dasarkan 

pada pandangan K. Bertens. Lihat K. Bertens�� Etika (Jakarta����� Gramedia�� 1999)�� 
h. 49-59. 
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Hati nurani dapat dibagi dua�� yakni hati nurani restrospektif 
dan prospektif. Hati nurani restrospektif memberikan penilaian 
tentang perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung di masa 
lampau. Dalam arti ini�� hati nurani seperti hakim dalam batin 
seseorang. Sedangkan hati nurani prospektif melihat ke masa depan 
dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Dalam 
arti ini�� hati nurani mengajak�� atau melarang melakukan sesuatu. 
Pertanyaan yang muncul�� bukankah hati nurani itu terkait dengan 
tindakan konkret yang sedang dihadapi langsung�� bukan tindakan 
“yang telah” atau “akan” dilakukan? Memang pada akhirnya�� 
hati nurani berbicara langsung pada saat dilakukan�� namun juga 
memiliki orientasi pada masa lalu dan masa depan? 

Hati nurani bersifat personal sekaligus adipersonal. Bersifat 
personal karena hati nurani selalu berhubungan dengan sikap 
pribadi seseorang. Bersifat adipersonal karena hati nurani seolah-
olah merupakan instansi di atas kita; dalam arti ini�� hati nurani 
bersifat transenden�� melebihi pribadi seseorang. Keadipersonalan 
hati nurani terlihat dari istilahnya itu sendiri. Hati nurani berarti 
“hati yang diterangi.” Ada pengandaian dalam istilah tersebut�� 
yaitu adanya cahaya yang menerangi hati. Karena sifat adipersonal 
ini�� sebagian agamawan kerap menyebut hati nurani sebagai 
suara Tuhan�� atau Tuhan berbicara melalui hati nurani. Namun�� 
pandangan bahwa Tuhan berbicara melalui hati nurani ini naif�� 
dan berbahaya. Naif karena seolah-olah Tuhan berbisik pada diri 
seseorang�� dan berbahaya karena terdapat sejumlah penyelewengan 
tindakan atas nama “bisikan Tuhan” melalui hati nurani. Sejumlah 
kelompok keagamaan fanatik kerapkali menggunakan argumen 
bahwa mereka diperintah Tuhan untuk melakukan suatu tindakan�� 
yang sebetulnya�� bagi masyarakat adalah suatu kejahatan. Dan bila 
diartikan bahwa hati nurani adalah suara Tuhan�� bagaimana dengan 
mereka yang tidak memercayai Tuhan? Oleh sebab itu�� hati nurani 
tak identik dengan suara Tuhan karena hati nurani terkait erat 
dengan manusia itu sendiri. Setiap manusia memiliki hati nurani 
karena ia adalah manusia. 
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Siklus Hati 

Problem lanjutan soal hati nurani adalah bagaimana meme-
lihara�� menjaga hati agar tetap bersifat terang�� bercahaya yang 
bisa menjadi radar moral manusia? Untuk menjawab pertanyaan 
ini�� perlu dijelaskan terlebih dahulu�� apakah yang membuat hati 
menjadi gelap? 

Minimal�� berdasar pembacaan saya�� Cak Nur mengungkapkan 
dua sebab utama mengapa hati menjadi gelap. Sebab pertama adalah 
lingkungan. Pendapat Cak Nur bahwa lingkungan berpotensi 
memberikan pengaruh buruk pada hati bisa kita temukan dalam 
teks berikut ini����� “Perintah Allah itu [amar makruf nahi mungkar] 
diperlukan karena kalbu manusia tidak selamanya bertahan pada 
kesucian asalnya. Seperti digambarkan oleh Nabi saw�� lingkungan 
manusia�� khususnya segi kultural yang diteruskan oleh orangtua 
kepada anak�� selalu punya potensi untuk mengubah sifat sekunder 
hati manusia sehingga menyimpang dari kesucian asalnya.”29 

  Sebab kedua dijelaskan Cak Nur dalam teks yang lain 
dalam karyanya 30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan. 
Ia menyatakan secara eksplisit bahwa dosa yang dilakukan berulang-
ulang dapat mengubah hati nurani menjadi hati zhulmānī. 

Hati nurani adalah locus kesadaran kesucian manusia karena 
fitrahnya. Maka ia bersifat terang atau bercahaya (perkataan 
Arab “nūrānī��” yang berasal dari kata “nūr��” artinya “bersifat 
cahaya”)�� karena hati kita yang masih bersih menerangi jalan 
hidup kita menuju kepada yang benar dan baik.... Jika seseorang 
banyak berbuat dosa karena tidak tahan terhadap derita 
sementara sehingga dia tidak mampu menahan godaan hal-hal 
jangka pendek yang kemilau dan sepintas lalu menarik hati�� 
maka lama-kelamaan hatinya mengalami kegelapan (zhulm) 
dan ia sendiri menjadi “manusia gelap” atau zalim (zhālim). 
Karena itu�� hatinya tidak lagi bersifat nurani�� melainkan 

29 Madjid�� “Dakwah Khair��” h. 9. 
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berubah menjadi zhulmānī (artinya bersifat gelap; sayangnya 
istilah ini tidak masuk ke dalam kosakata Indonesia). Dalam 
keadaan hati yang kehilangan sinarnmya dan menjadi gelap�� 
orang akan kehilangan kesadran tentang baik dan buruk�� 
benar dan salah. Semuanya menjadi sama baginya�� sehingga ia 
terjerembab ke dalam lembah hidup kesesatan. Inilah pangkal 
kesengsaraan�� baik rohani maupun jasmani.30  

Apakah dosa itu? Dalam arti umum�� dosa adalah kejahatan. Dalam 
Kitab Suci sendiri�� kata yang paling banyak digunakan untuk arti 
“kejahatan” atau “dosa” adalah dzulm�� dan pelakunya disebut zhālim.  
Seperti telah dikemukakan di atas�� zhulm berarti “gelap.”31  

Cak Nur memberi penjelasan bahwa dosa adalah “sesuatu 
yang bertentangan dengan hati nurani. Karena itu dosa juga 
disebut munkar (mufrad)  atau munkarat (jamak)�� artinya “sesuatu 
yang diingkari atau ditolak�� yakni diingkari atau ditolak oleh hati 
nurani��”32 dan karakteristiknya adalah “apa saja yang dalam jangka 
pendek membawa kesenangan�� namun dalam jangka panjang 
membawa kesengsaraan.”33 Perihal dosa ini pun�� Cak Nur kerap 
mengutip hadis Nabi yang mendeskripsikan ciri-ciri dosa. Hadis 
Nabi itu adalah “Kebajikan itu ialah budi pekerti luhur�� dan 
dosa ialah sesuatu yang terbetik dalam dadamu dan kamu tidak 
suka orang lain mengetahuinya”34 dan “sesuatu yang membuat 
hatimu bergejolak meskipun kamu didukung oleh seluruh umat 
manusia.”35  

30 Madjid�� 30 Sajian Ruhani,  h. 13-15. 
31 Nuircholish Madjid�� Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Jakarta����� Paramadina�� 

1995)�� h. 198. 
32 Madjid�� 30 Sajian Ruhani�� h. 13. 
33 Nurcholish Madjid�� Dialog Ramadhan Bersama Cak Nur: Merenungi 

Makna dan Hikmah Ibadah Puasa, Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, Zakat dan 
Hari Raya Idul Fitri (Jakarta����� Paramadina�� 2000)�� 27. 

34 Madjid�� 30 Sajian Ruhani�� h. 14
35 Nurcholish Madjid�� “Hati Nurani����� Sumber Kebaikan��” dalam Budhy 

Munawar-Rachman�� ed.�� Ensiklopedi Nurcholish Madjid �� h. 839
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Rehabilitasi Hati nurani

Secara ringkas�� paparan di atas menunjukkan bahwa hati 
bisa tercemar�� terkena polusi. Polusi itu berasal dari����� lingkungan 
dan tindak dosa. Pertanyaan lanjutannya����� Pertama�� mengapa ling-
kungan bisa mencemari hati? Apa saja polusi lingkungan yang 
mengancam “ekologi” hati? Kedua�� mengapa dosa bisa mencemari 
hati? Lalu�� bagaimana metode mencegah�� atau merehabilitasi hati 
dari pencemaran?

Lingkungan�� terutama aspek kultural�� bisa mengancam kese-
hatan ekologi hati karena sebagian besar manusia�� atau bahkan 
keseluruhan manusia�� dipengaruhi oleh apa yang diketahuinya yang 
diterima dari lingkungan keseharian. Polusi hati identik dengan 
polusi spiritual karena inti spiritualitas adalah pembersihan hati dari 
segala yang selain Yang Tunggal.  Polusi spiritual menjadi ancaman 
bagi kemurnian individu. Memakai kerangka model polusi spiritual 
a la Yasraf Amir Piliang�� kita bisa memotret bentuk-bentuk polusi 
spiritual.36 

Pertama�� polusi penglihatan. Overproduction citra-citra di 
berbagai media����� media cetak�� televisi�� film�� video games�� internet�� 
dan lain-lain�� melampaui apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan 
mengakibatkan obesitas-citra menyerang individu di semua lini 
hidup. Hasilnya�� muncul masyarakat-tontonan yang overload citra-
citra�� dan membonsai kemampuan perenungan. Masyarakat-tontonan 
cenderung mengarahkan kesadarannya ke luar dirinya�� dan lemah 
dalam melakukan refleksi ini. Lemahnya refleksi-diri itu disebabkan 
oleh pembonsaian daya perenungan tadi. Pembonsaian perenungan 
mengancam daya transendensi untuk melakukan penilaian. Ujung-
ujungnya�� individu sulit untuk membedakan mana yang benar�� mana 
yang salah�� mana yang baik�� mana yang buruk. Semua kategori itu 
bercampur�� yang membuat hati nurani limbung�� dan akhirnya�� hati 
pun tertutup onggokan citra-citra tak berjenis kelamin. 

36 Lihat Yasraf Amir Piliang�� Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi 
(Bandung����� Mizan�� 2011)��  h. 250-253. 
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Kedua�� polusi kebendaan. Dalam konteks masyarakat terkini�� 
polusi kebendaan adalah produk dari budaya konsumerisme yang 
melahirkan masyarakat konsumer. Dalam masyarakat konsumer�� 
barang-barang diproduksi bukan untuk memenuhi kebutuhan 
subtansial tetapi keinginan�� hasrat�� nafsu konsumeristik. Hasrat 
dan keinginan dilepaskan sedememikian bebasnya dengan iming-
iming kesenangan�� dan prestise. Masyarakat konsumer pun akhirnya 
terpenjara oleh benda-benda. Bahkan manusia pun “dibendakan.” 
Tubuh�� misalnya�� dilucuti dari ciri sakralnya. Tubuh pun disingkap 
tanpa batas����� patut dan tidak patut. Tubuh direndahkan martabatnya 
menjadi  objek-kesenangan melihat. Tubuh sekedar jadi onggokan 
objek. Hidup mereka dihabiskan untuk memenuhi hasrat 
konsumeristiknya�� dan kesadaran serta hatinya pun dijejali “benda-
benda.” Inilah yang dalam bahasa Sufistik disebut hubb al-dunyā�� 
cinta dunia. 

Ketiga�� polusi informasi. Seperti polusi penglihatan�� polusi 
informasi ditandai oleh overload informasi yang menghantam 
kesadaran individu. Informasi begitu banyak�� berganti secara 
cepat dan dalam tempo tinggi melampaui kemampuan manusia 
untuk menerima�� dan memaknainya. Kesadaran pun terkapar tak 
berdaya untuk mendalami ragam-bentuk informasi. Tak ada ruang 
perenungan�� refleksi-diri. Akibatnya�� informasi-informasi bersifat 
banal�� dangkal�� tak memiliki kedalaman makna. Parahnya�� tidak 
sedikit informasi yang terpapar di hadapan indra�� dan kesadaran kita 
yang bernilai “sampah.” Kita dibanjiri informasi “sampah”!� Bernilai 
“sampah” karena tidak bermanfaat bagi pengembangan�� aktualisasi 
kemanusiaan kita�� bahkan cenderung mengeruhkan jiwa�� hati kita. 
Cahaya dalam hati pun perlahan namun pasti meredup. 

Keempat�� polusi gaya hidup. Diakui atau tidak�� budaya-ekonomi 
kekinian kita telah menyulap masyarakat menjadi pemburu produk. 
Salah satu produk yang ditawarkan budaya konsumerisme adalah 
gaya hidup di mana benda-benda diproduksi sebagai identitas�� 
pengenal status sosial. Dalam masyarakat seperti ini�� hasrat untuk 
memperlihatkan-diri (status�� kelas�� prestise) jadi kebutuhan. Populer 
dan terkenal jadi mantra ajaib yang membius individu.  
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Bentuk-bentuk polusi di atas melahirkan kepanikan eksistensial. 
Dalam kondisi panik�� tak ada ruang interupsi�� kontemplasi�� 
apalagi kekhusukan. Akibatnya�� hati pun mengalami krisis yang 
berujung pada menurunnya kepekaan moral. Dalam kondisi 
seperti ini�� dibutuhkan kemampuan transendensi diri dengan  
meluangkan waktu�� barang sejenak�� untuk melakukan perenungan�� 
kontemplasi�� refleksi-diri agar bisa melihat secara jernih kehidupan 
dan memaknainya. Selain itu�� diperlukan pula diet dari segala jenis 
informasi yang dapat mengotori kaca hati. Karena itu�� disiplin diri 
menjadi penting untuk menjaga agar ekologi hati tetap bersih. 

Selanjutnya�� mengapa dosa bisa mengakibatkan hati jadi 
gelap? Al-Ghazali mengungkapkan bahwa hati laksana cermin�� 
dan dosa laksana debu yang mengotori cermin. Cermin hati akan 
memantulkan cahaya bila permukaan cermin hati itu bersih. Namun�� 
bila cermin hati kotor�� maka ia tidak akan memantulkan cahaya. 
Apa yang bisa dilakukan agar cermin hati tetap bersih? Displin diri!� 
Displin diri ini bukan hanya pada wilayah lahir�� tetapi yang lebih 
penting pada wilayah batin. Dalam wilayah batin�� individu harus 
selalu sadar akan apa yang ada dalam pikiran�� kesadaran�� dan yang 
terbersit dalam hatinya. Bila terdapat kotoran�� segera dibuang�� 
dibersihkan agar tidak menumpuk�� dan jadi  karat hati. Karat-karat 
hati itu bisa menutupi cahaya hati yang membuat hati menjadi 
gelap-gulita. Disiplin diri dilakukan oleh para spiritualis untuk 
menjaga keseimbangan hati. Pada dasarnya�� disiplin diri merupakan 
wilayah perbuatan atau aksi yang mencoba menjadikan “kesucian” 
sebagai habitus. Dalam tasawuf�� agar disiplin diri dapat berjalan 
optimal�� maka dibutuhkan pengetahuan suci dan cinta. Disiplin 
diri merupakan rangkaian pengetahuan�� cinta�� dan perbuatan. Hati 
akan bercahaya dengan pengetahuan suci�� hati akan benderang 
dengan cinta�� dan hati akan bersinar dengan perbuatan-perbutan 
yang baik (‘amal shālih).37   

37 Salahsatu penjelasan terbaik tentang hal ini dalam bahasa modern terdapat 
dalam buku The Garden of Truth�� karya Seyyed Hossein Nasr. 
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Penutup

Cak Nur menegaskan bahwa trilogi “dakwah khair�� amar makruf 
dan nahi mungkar”  adalah pusat perjuangan umat Islam. Dakwah 
khair (al-da‘wah ilā al-khayr) menuntut kemampuan umat Islam 
bersikap bakti�� seraya memahami nilai-nilai etis universal�� perenial 
dan normatif. Amar makruf (al-amr bi al-ma‘rūf) mensyaratkan 
pemahaman akan lingkungan sosial�� politik�� dan kultural yang 
mewadahi perwujudan khair secara konkret dalam konteks ruang 
dan waktu. Sedangkan�� pada lingkungan sosial-politik�� dan kultural 
yang buruk�� nahi mungkar (al-nahy ‘an al-munkar) beroperasi.38 
Karena amar makruf nahi mungkar berada pada wilayah praktis�� 
teknis�� dan operasional�� maka pemutus akhir yang memfatwakan 
mana yang sejalan dengan khair dan mana yang bertentangan 
dengannya adalah hati nurani. Hati nurani menjadi mufti moral�� 
pemberi nasehat moral. Hati nurani  menjadi niscaya dalam 
aktivitas amar makruf nahi mungkar. Tanpa peranan hati nurani�� 
aktivitas amar makruf nahi mungkar tidak akan terealisasi. Karena 
itu�� umat Islam wajib memelihara hatinya agar tetap bercahaya 
sehingga mampu memberi terang jalan hidup yang selamat�� secara 
individual maupun sosial.    

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb. v

M. Subhi-Ibrahim adalah dosen Filsafat Agama di Universitas Paramadina, 
Jakara. Sekarang ia sedang mengikuti Program Doktor (S3) pada Program 
Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. 

38 Madjid�� Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat�� h. 113-114. 
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GeRAKAn PeRemPuAn muSlIm
PRoGReSIF InDoneSIA

Studi Kasus organisasi-oraganisasi di Jawa 
Tahun �990-20�01

(Bagian Kedua)

Neng Dara Affiah

Gerakan Kelompok Penentang 

Secara umum�� beragam isu yang diperjuangkan oleh organisasi 
gerakan perempuan Muslim progresif ini mendapatkan tantangan 
keras dari gerakan perempuan Muslim puritan. Gerakan Muslimah 
Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI)�� misalnya�� menentang perspektif 
kesetaraan gender. Penolakan ini didasarkan pada argumentasi 
bahwa kesetaraan gender merupakan misi liberalisasi yang hendak 
disebarkan kepada Muslim perempuan di seluruh dunia�� termasuk 
Indonesia. Mereka juga menolak konsep dan program pemberdayaan 
perempuan di berbagai bidang�� karena�� menurut mereka�� konsep 
dan program itu menghasilkan degradasi perilaku dan kesengsaraan 

1 Tulisan ini berasal dari penelitian disertasi untuk memenuhi kelulusan 
Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Indonesia (UI)�� Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)�� Departemen Sosiologi (2009-2014). Penelitian 
disertasi ini telah dipertanggungjawabkan secara akademik dan publik pada 
Promosi Doktor di Kampus Universitas Indonesia�� Depok�� pada Senin�� 7 Juli 
2014. Tulisan ini�� karena panjang�� dibagi menjadi dua bagian����� bagian pertama�� 
yang telah dimuat dalam Titik-Temu  6/2 (Januari – Juni 2014)�� dan bagian 
kedua�� yang dimuat dalam Titik-Temu  7/ 1 (Juli – Desember 2014).
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bagi perempuan sebagaimana fenomena perempuan Barat saat 
ini. Menurut mereka�� gerakan kesetaraan gender telah membawa 
ketidakpuasan kaum perempuan terhadap perlakuan dalam sistem 
keluarga dan masyarakat. Tumbuhlah jiwa bersaing di segala bidang 
antara laki-laki dan perempuan. Tatanan yang semula berjalan 
harmonis dengan pembedaan peranan dan posisi menjadi goyah 
karena seruan ketidakadilan bergaung di segala sisi. 

Pernyataan MHTI terkait dengan penolakannya atas konsep 
kesetaraan gender ini disampaikan pada aksi unjuk rasa pada Hari 
Ibu 22 Desember 2006 dengan membawa poster yang berisikan 
kata-kata penolakan terhadap konsep-konsep kesetaraan gender. 
Poster-poster tersebut berbunyi����� “Kesetaraan Gender = Penjajahan 
Bangsa Melalui Perempuan��” “Keadilan & Kesetaraan Gender = 
bulshit�� “UU PKDRT= UU Penghancur Keluarga dan Rumah 
Tangga��” “Tolak Amandemen UU Perkawinan��”  “Awas KKG!� KKG 
= Kerusakan dan Kehancuran Generasi��” “Poligami Halal VS Free 
Sex Haram��” “Mengharamkan Poligami = Menentang Hukum Allah��” 
dan “Kami Bangga Menjadi Ibu Generasi Muslim.” Pernyataan sikap 
juga dikeluarkan bersamaan dengan peringatan Hari Ibu�� tanggal 22 
Desember 2010. Pernyataan sikap ini ditunjukkan dalam demonstrasi 
mereka�� salah satunya aksi demonstrasi MHTI di wilayah Jawa Barat�� 
di Gedung Sate�� Bandung�� pada tanggal 22 Desember 2010. 

Selain penolakan mereka pada konsep kesetaraan gender�� 
mereka pun menolak konsep pemberdayaan perempuan. Menurut 
mereka�� konsep pemberdayaan perempuan selama ini bergaya 
liberal yang tidak sesuai dengan nilai Islam versi Hizbut Tahrir. 
Gaya pemberdayaan perempuan sekarang ini�� menurut MHTI�� 
telah mengambil akses laki-laki di bidang ekonomi. Karena 
perebutan sumber ekonomi melibatkan lebih banyak aktor�� maka 
persaingan akan makin kuat. Persaingan ini akan memiliki efek 
samping�� yakni banyak laki-laki yang menganggur. Kenyataan ini 
dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 
Penolakan pada konsep pemberdayaan ekonomi perempuan ini 
didasarkan pada pandangan bahwa yang wajib mencari nafkah 
untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah laki-laki. Jika 
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dengan alasan satu dan lain hal kepala rumah tangga tidak bisa 
menjalankan kewajibannya�� maka tugas ini beralih kepada wali laki-
laki dalam keluarganya. Jika keluarga tidak sanggup�� maka negara 
yang berkewajiban melakukannya. Karenanya perempuan bekerja 
hanya merupakan tindakan kesukarelaan dan amal salehhnya bagi 
masyarakat. 

MHTI juga melakukan kritik atas program hak-hak reproduksi 
yang dilakukan oleh organisasi-organisasi gerakan perempuan 
Muslim progresif. Menurut mereka�� pendidikan hak-hak reproduksi 
tersebut bergaya liberal. Bentuk liberal yang mereka tunjukkan�� 
umpamanya�� pola pendidikan seks di SMA yang menurut mereka 
dianggap mengajarkan tentang pelajaran yang berkisar mengenai 
perubahan anatomi tubuh dan fisiologis. Menurut mereka�� materi 
pelajaran terakhir ini dianggap tidak relevan karena justru dapat 
menjadi siasat untuk bisa hamil�� tetapi dapat bergaul bebas. 

MHTI juga menolak pengesahan Undang-undang Perlindungan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Menurut mereka�� 
undang-undang ini disahkan DPR secara sembunyi-sembunyi. 
Ketika kepemimpinan akan berakhir�� barulah produk undang-
undang ini disahkan. Pembahasan dan pengesahan ini�� menurut 
mereka�� dilaksanakan dengan desain menutup kesempatan untuk 
menampung aspirasi bagi yang kontra. Mereka pun gencar mendu-
kung pengesahan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi 
dan Pornoaksi (RUU APP) dengan alasan moralitas. Sementara 
kelompok gerakan perempuan Muslim menolaknya dengan argu-
mentasi bahwa Undang-undang ini sangat diskriminatif terhadap 
perempuan dan berpotensi menyebarkan rasa kebencian atau 
misoginis terhadap perempuan�� karena dalam RUU ini perempuan 
dan tubuhnya (paha�� pinggul�� pantat�� sebagian/seluruh payudara) 
ditempatkan sebagai pelaku/pemicu pornoaksi. Ketentuan ini akan 
mendorong meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan 
(KTP) yang cenderung dibiarkan oleh publik karena asumsi bahwa 
korbanlah yang memicu dan bertanggung jawab atas kekerasan 
yang dialaminya. Ketentuan ini juga berpotensi memberangus 
keberagaman cara berbusana dari berbagai tradisi yang ada selama 
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ini seperti di masyarakat Madura�� Bali dan Papua. Tetapi kelompok 
MHTI pun juga kecewa�� karena setelah undang-undang itu 
disahkan�� kata “anti” pun dihilangkan menjadi Undang-undang 
RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi�� karena yang mereka 
inginkan adalah pengaturan pornografi yang didasarkan pada 
aturan-aturan agama Islam. 

MHTI secara jelas menyatakan bahwa musuh mereka adalah 
Islam moderat atau Islam progresif�� selain paham liberalisme dan 
kapitalisme. Mereka pun menolak sistem pemerintahan demokrasi�� 
karena menurut mereka�� sistem demokrasi telah membuka jalan 
untuk “terbelinya” pemimpin oleh kaum kapitalis global dan tidak 
menjamin terpilihnya penguasa yang memiliki ideologi Islam. 

Tantangan lain adalah dari gerakan perempuan Partai Keadilan 
Sejahtera PKS). Kelompok ini menolak konsep kesetaraan gender 
karena�� menurut mereka�� al-Quran secara khusus memuat penjelasan 
mengenai perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan�� namun 
tidak mencegah mereka berperanan di ruang publik. Demikian pula 
sikap mereka terhadap persetujuannya atas perkawinan poligami. 

Sementara sikap perempuan PKS terhadap kepemimpinan pe-
rempuan adalah mereka mengakui tidak ada pembedaan kepemim-
pinan perempuan dan laki-laki�� kedua jenis kelamin tersebut 
memiliki hak yang sama. Artinya�� selain menjadi pemimpin di ranah 
domestik�� perempuan juga mempunyai tanggung jawab yang sama 
untuk menjadi pemimpin masyarakat. Hanya saja yang ditekankan 
perempuan PKS adalah bahwa peranan domestik mereka sebagai 
istri dan ibu bagi anak-anak tidak bisa ditukar oleh aktivitas mereka 
di dalam partai atau di tempat kerja karena�� menurut mereka�� 
sehebat-hebat perempuan di luar rumah�� maka ketika di dalam 
rumah�� ia tetap sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap 
persoalan-persoalan domestik. Karena itu�� yang menjadi kepala 
keluarga adalah laki-laki. Adapun kepemimpinan perempuan di 
ranah publik diperbolehkan dalam kebijakan PKS�� apalagi untuk 
kepentingan-kepentingan politik taktis. Misalnya�� PKS mendukung 
Heviyana-Rachmat sebagai kepala daerah Kabupaten Cirebon dan 
Airin Rachmi Diany untuk wali kota Tangerang Selatan. 
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Terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik itu 
pula�� PKS mendukung keterwakilan politik perempuan dengan 
kuota 30 persen melalui peningkatan kapasitas kader yang sistemik 
melalui pendidikan politik perempuan. Menurut ketua DPP PKS 
Bidang Kewanitaan Ledia Hanifa�� ada 3600 kader perempuan yang 
menduduki jabatan kepengurusan Partai�� dari level Pusat hingga 
Ranting dan sejumlah 75 anggota legislatif perempuan se-Indonesia. 
Ia juga mengungkapkan telah dibentuk Pos Wanita Keadilan yang 
tersebar di seluruh pelosok Indonesia�� tidak hanya di perkotaan�� 
tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan minoritas Muslim.2 

Untuk isu-isu tertentu�� gerakan perempuan PKS mengadopsi 
beberapa isu yang dikembangkan oleh gerakan perempuan Muslim 
progresif dan perjuangan gerakan perempuan Indonesia pada 
umumnya. Misalnya�� setelah Musyawarah Nasional (MUNAS) PKS 
pada Juni 2010 terjadi perubahan nama kepengurusan�� termasuk 
nama bidang yang semula bernama “Bidang Kewanitaan” menjadi 
“Bidang Perempuan.” Demikian pula dengan adopsi perwakilan 
perempuan dalam politik dan beragam program lain. Hanya 
saja�� perempuan PKS menolak isu aborsi sebagai pilihan karena 
ia terkait erat dengan penyimpangan seksual dan dianggap dosa. 
Masyarakat�� menurut mereka�� harus mengetahui bahwa hamil 
adalah konsekuensi dari hubungan seksual dan aborsi menjadi 
jalan untuk menyembunyikan kesalahan seseorang. Dalam Islam�� 
menurut mereka�� aborsi hanya ditoleransi jika mengancam 
kehidupan ibu yang mengandung. Namun aborsi sering digunakan 
oleh para remaja yang belum menikah. Maka�� pada tahun 2007�� 
PKS mengusulkan amandemen Undang-undang Kesehatan yang 
memberikan sanksi pada pelaku aborsi. Perempuan PKS pun 
menyetujui diterbitkannya pemberlakuan syariat Islam melalui 
diterbitkannya peraturan-peraturan daerah di sejumlah kabupaten 
dan provinsi. Menurut mereka�� negara memang seharusnya menggu-
nakan Islam sebagai panduan untuk membuat undang-undang 
karena 90 persen penduduk Indonesia adalah Muslim. 

2 www.suaramerdeka.com�� 28 February 2008�� 19�����53 wib 
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Beragam Isu Kontroversial 
dalam Gerakan Perempuan muslim Progresif

Di Era reformasi terdapat beberapa isu kontroversial yang 
menjadi titik perdebatan di mana pelbagai elemen masyarakat�� 
terutama masyarakat Muslim belum menyepakatinya�� terutama 
isu-isu yang oleh kelompok penentang gerakan perempuan Muslim 
progresif didiskreditkan untuk menjatuhkan lawan. Isu-isu tersebut 
di antaranya adalah peraturan-peraturan daerah bernuansa syariat 
Islam atau lazim dikenal perda diskriminatif�� perlindungan terhadap 
kelompok minoritas berkeyakinan dan beragama�� isu hak orientasi 
minoritas seksual Lesbian�� Gay�� Biseksual dan Transeksual (LGBT) 
dan isu hak-hak reproduksi perempuan�� terutama isu aborsi. 

Mengenai Perda diskriminatif�� organisasi-organisasi gerakan 
perempuan Muslim progresif seperti Rahima�� Fahmina Institute 
dan Perempuan LKiS umumnya menolak Perda-perda tersebut. 
Rahima sendiri tidak menggunakan kata “Perda Syariat” sebagaimana 
yang banyak digunakan�� tetapi menggunakan kata “formalisasi syariat 
Islam” sebagai suatu cara bahwa Rahima bukan menolak syariat 
Islamnya�� tetapi yang ditolak adalah formalisasi menjadi aturan negara. 
Perda-perda tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang 
terdiskriminasi. Perempuan dibatasi tubuhnya dengan diwajibkannya 
menggunakan jilbab seakan-akan tubuh perempuan menjadi bala 
bencana yang akan merusak tatanan sosial�� tidak diperbolehkannya 
perempuan keluar di malam hari yang mengingkari fakta bahwa 
banyak perempuan yang menjadi penopang ekonomi seperti ibu-
ibu penjual sayur di pasar atau perawat jaga yang harus bekerja di 
malam hari. Tubuh perempuan pun cenderung menjadi korban dari 
penghukuman Perda tersebut�� karena dipandang melanggar aturan 
dan mempermalukan pelanggar�� maka kepala perempuan digunduli�� 
diarak di depan umum dan disiram air kotor sebagaimana yang 
terjadi di Aceh�� termasuk beban menegakkan moral daerah seolah-
olah hanya dipundak perempuan.3 

3 www.rahima.or.id 
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Sementara Fatayat NU merespons Perda diskriminatif ini 
dengan menyelenggarakan program “Peningkatan Partisipasi Politik 
Perempuan Akar Rumput dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Menuju Kesetaraan Gender.” Program ini didasarkan pada pemikiran 
bahwa otonomi daerah (Otda) pada dasarnya merupakan sebuah 
arena untuk memperluas demokrasi dengan menguatkan nilai-nilai 
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi hakekat tersebut 
dalam implementasinya cenderung diabaikan�� malah yang terjadi 
elitisasi pada level lokal dan marjinalisasi perempuan. Terjadinya 
implementasi otonomi daerah seperti itu karena pemerintah daerah 
tidak mau susah-susah mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan 
HAM yang menyulitkan mereka karena dengan sendirinya nilai-
nilai demokrasi dan HAM akan mengurangi kekuasaan dan peluang 
untuk menyalahgunakan jabatan.  

Dalam kebijakan otonomi daerah inilah Fatayat NU — dengan 
dua organisasi perempuan dalam tubuh NU�� yakni IPPNU dan 
Muslimat NU — melakukan konsolidasi organisasi untuk memba-
ngun sistem kontrol terhadap pemerintah lokal dan mendorongnya 
agar ia terbebas dari penyelewengan kekuasaan�� korupsi�� kolusi 
dan nepotisme. Adapun bentuk-bentuk dari kegiatan ini adalah 
workshop�� latihan manajemen�� studi analisis kebijakan�� diskusi dan 
kampanye publik. Kegiatan diselenggarakan di tiga wilayah����� Nusa 
Tenggara Barat�� Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan yang banyak 
menerbitkan Perda-perda diskriminatif.

Sementara pandangan Rahima terhadap pluralisme dan 
kelompok minoritas agama adalah bahwa sejatinya kehidupan 
manusia adalah beragam. Karena keragaman itulah maka manusia�� 
apapun keyakinan agamanya harus diperlakukan setara dengan 
tidak menempatkan prasangka negatif terhadap kelompok yang 
berbeda tersebut. Islam mengajarkan bahwa Allah swt menciptakan 
manusia�� laki-laki dan perempuan berbeda suku�� bangsa�� dan agama 
untuk saling mengenal di antara sesamanya. Mereka yang berbuat 
kebajikanlah yang paling mulia di sisi-Nya. Kebajikan tersebut 
dapat dipahami dalam arti berbuat baik kepada sesama manusia�� 
menghormati dan memperlakukan sesama dengan setara dan 
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menghargai perbedaan. Di tengah berbagai perbedaan itu hendaklah 
masyarakat menyatukan langkah menuju keadilan�� kesetaraan dan 
kemaslahatan umat.4 

Sementara Fahmina berpendapat bahwa pluralisme bukanlah 
wahdat al-adyān yang bermaksud untuk menyamakan semua agama�� 
melainkan penerimaan terhadap perbedaan sebagai basis dialog 
peradaban dan pembangunan. Pluralisme�� pada tingkat paling awal�� 
diartikan sebagai kesediaan untuk bertemu�� bertatap muka dan 
berdialog antarberbagai pemeluk agama yang ada di wilayah Cirebon. 
Pertemuan antarkelompok agama sangat penting untuk kehidupan 
bangsa yang beragam agama dan aliran�� supaya keberagaman tidak 
menjadi potensi yang merusak dan menghancurkan komponen-
komponen yang ada. Pelajaran dari berbagai konflik yang terjadi 
di pelbagai daerah di Indonesia seringkali menggunakan basis-basis 
primordial terutama agama dan aliran. Fahmina mendasarkan pada 
peradaban Nabi saw dalam Piagam Madinah�� peradaban Abbasiyah�� 
Islam Cordova�� Turki Usmani�� dan peradaban-peradaban lain yang 
menjadikan perbedaan kelompok agama tidak sebagai pemecah 
kebersamaan dan perusak peradaban. Sebaliknya�� ia menjadi 
kekuatan untuk membangun peradaban kemanusiaan yang lebih 
baik dan menyejahterakan semua pihak.5 

Sejak pertama didirikan�� para penggiat Fahmina telah melakukan 
upaya sosialisasi perspektif pluralisme agama ke masyarakat luas�� 
terutama di komunitas pesantren atau basisnya tradisi keagamaan 
klasik. Pada tingkat ini�� beberapa sesepuh pesantren bisa menerima�� 
dan beberapa orang dari mereka bersedia datang pada pertemuan 
yang dihadiri berbagai tokoh agama. Tetapi pada tingkat wacana 
dan aksi�� pluralisme masih mengalami hambatan yang cukup 
serius�� apalagi pada tingkat pembelaan terhadap hak keberagamaan 
minoritas�� terutama mereka yang dianggap menyimpang dari Islam; 
seperti LDII�� Ahmadiyah dan kelompok New Age “Dayak Bumi 
Segandu.”

4 www.rahima.or.id
5 www.fahmina.or.id
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Dakwah pluralisme yang dilakukan oleh Fahmina mementingkan 
adanya pertemuan�� negoisasi dan pencarian solusi tanpa kekerasan 
untuk setiap persoalan relasi antarkelompok agama. Sejak tahun 
2001�� Fahmina terlibat dalam penanganan kasus seperti����� tanah 
pemakaman Kristen Kedung Menjangan�� tanah bong Cina di 
Kalitanjung�� kelompok “Dayak Bumi Segandu��” masyarakat 
sekitar Rumah Sakit Sumber Waras Ciwaringin�� radio Gratia�� 
pengembangan rumah duka orang-orang Tionghoa�� aktvitas ke-
lompok Gratia�� Jamaah Ahmadiyah dan majlis ta‘lim HDH. Selain 
pendampingan�� Fahmina mulai tahun 2006 berkomitmen dengan 
beberapa lembaga lain di Jawa Barat yang tergabung dalam Jaringan 
Kerja untuk kerja-kerja pemantauan dan advokasi kebebasan 
beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat dengan instrumen Hak 
Asasi Manusia. 

Mengenai isu Lesbian�� Gay�� Biseksual dan Transseksual�� (LGBT)�� 
umumnya organisasi-organisasi gerakan perempuan Muslim progresif 
dihadapkan pada situasi yang sulit mengingat mitra gerakan 
organisasi adalah pemuka pesantren�� guru-guru agama Islam dan para 
pemimpin majlis ta‘lim. Dalam internal organisasi Rahima�� misalnya�� 
terjadi diskusi yang cukup panjang�� karena di dalam rujukan ajaran 
Islam seperti al-Quran dan al-Sunah tidak didapatkan teks yang 
membolehkannya. Al-Quran dan hadis hanya mengenal dua jenis 
kelamin�� yakni perempuan (mu’annas) dan laki-laki (mudzakkar). 
Untuk tidak terjebak pada mencari legitimasi hanya membenarkan 
tindakan tersebut�� maka sikap Rahima sendiri menggunakan 
instrumen hak asasi manusia sebagai dasar bahwa hak manusia tak 
bisa dicabut�� terutama hak mereka untuk bebas dari kekerasan. 

Sementara PP Fatayat NU pernah bekerja sama dengan Moslem 
Advocacy International (MAI) menyelenggarakan “International 
Workshop on Sexuality in Islam” pada 2 - 4 Maret 2007�� yang 
bertujuan untuk mengidentifikasi dan berbagi pengalaman tentang 
tantangan dan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT di 
masyarakat Muslim�� terutama tantangan dan kekerasan yang dialami 
oleh kelompok ini baik secara agama�� sosial�� legal�� struktural�� baik 
di level lokal maupun global serta pengalaman tentang kerja-kerja 
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yang telah dan sedang dilakukan oleh para aktivis dan akademisi 
untuk mengadvokasi komunitas LGBT Muslim. Adapun peserta 
yang hadir pada workshop tersebut berasal dari berbagai negara�� 
di antaranya����� Ghazala Anwar (New Zealand)�� Daayiee AbdullahDaayiee Abdullah 
(Washington�� USA)�� Vanja Hamzic (Bosnia Herzegovina)�� Zaitun 
M. Kasim (Malaysia)�� Muhsin Hendricks (Afrika Selatan)�� Rasha 
Moumneh (Libanon) dan peserta dari Indonesia�� terutama dari dan peserta dari Indonesia�� terutama dari 
internal organisasi Fatayat NU dan PBNU. 

Dalam sambutan workshop tersebut�� Dr. KH Masyhuri 
Naim�� Rais Syuriah PBNU mengatakan�� pandangan Islam tentangandangan Islam tentang 
transeksual (khunsa musykil) tidak diskriminatif. Misalnya�� dalam 
hak waris (mawārīts)mawārīts)) pendapat para sarjana Muslim (ulama) (ulama)(ulama)ulama)) 
tidak merendahkan mereka karena ketika orang itu adalah pelaku merendahkan mereka karena ketika orang itu adalah pelakukarena ketika orang itu adalah pelaku 
transseksual�� maka perhitungannya pun harus dilakukan dengan dua 
kali tergantung kecenderungannya orientasi seks ke arah mana. Jika orientasi seks ke arah mana. Jika ke arah mana. Jika arah mana. Jika mana. Jika. Jika 
ia memiliki kecenderungan perempuan�� maka harta warisan dibagikecenderungan perempuan�� maka harta warisan dibagi�� maka harta warisan dibagimaka harta warisan dibagi dibagi 
berdasarkan perhitungan perempuan. Demikian pula sebaliknya.

Mengenai isu aborsi�� Rahima tidak melihatnya secara hitam 
dan putih sebagaimana menjadi pandangan mainstream. Ia 
diperbolehkan jika usia kandungan kurang dari 120 hari karena 
mempertimbangkan pelbagai kasus seperti ada seorang remaja yang 
diperkosa oleh kakeknya dan berdampak pada kehamilan. Si remaja 
tersebut tidak menghendaki kehamilannya dan oleh pendamping 
Rahima dianjurkan untuk tidak meneruskan kehamilan tersebut 
(aborsi). Tetapi juga ada kasus perempuan yang tetap ingin me-
lanjutkan kehamilannya karena pasangannya berbeda agama. 
Dengan kehamilan tersebut diharapkan ikatan mereka semakin 
kokoh meskipun tidak direstui oleh kedua orangtuanya. Jadi 
Rahima memilih yang terbaik bagi kepentingan perempuan karena 
yang mengalami dan merasakan kehamilan adalah perempuan 
tersebut.

Sementara Fatayat NU memandang bahwa dalam kasus aborsi�� 
perempuan selalu dipersalahkan baik oleh hukum agama maupunerempuan selalu dipersalahkan baik oleh hukum agama maupun 
norma masyarakat ketika ia tidak menghendaki kehamilan dan 
diatasi dengan penghentian aborsi. Padahal�� mereka yang melakukan 
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praktik aborsi sebagian besar pelakunya sudah menikah karena 
jumlah anak sudah cukup�� anak terakhir masih kecil dan belum 
siap punya anak. Sumber lain menyatakan bahwa aborsi dilakukan 
karena kegagalan pemakaian alat kontrasepsi�� karena kehamilan 
masih remaja�� karena profesi pekerja seks komersial dan karena 
kehamilan akibat perkosaan. Kondisi yang senantiasa menyalahkan Kondisi yang senantiasa menyalahkan 
perempuan ini merupakan cermin buruk dari situasi kesehatan 
reproduksi perempuan Indonesia.

Pada umumnya�� praktik aborsi yang dilakukan oleh kaum 
perempuan ini dilakukan dengan cara tidak aman dan dilakukan 
secara diam-diam. Kasus di perkotaan dilakukan oleh tenaga 
kesehatan�� sementara di pedesaan dilakukan oleh dukun. Selebihnya 
dilakukan dengan cara menggugurkan kandungannya sendiri 
melalui alat bantu tradisional seperti menggunakan obat-obat yang 
ditelan oleh mulut misalnya ramuan nanas muda�� lada hitam�� jamu 
peluntur�� pil tuntas�� dan berbagai jenis jamu lain atau alat bantu 
yang diletakkan ke dalam vagina.

Dilakukannya praktik aborsi secara diam-diam ini karena adanya 
hukum yang mengatur bahwa orang yang melakukan pengguguran 
kandungan dianggap identik dengan melakukan tindak kejahatan 
atau kriminal sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-349. Aborsi yang dilakukan 
secara diam-diam karena sanksi hukuman inilah yang menempatkan 
perempuan harus menanggung risiko besar karena tidak adanya 
perlindungan pemerintah (Departemen Kesehatan)�� termasuk bila 
terjadi kematian karena komplikasi perdarahan dan infeksi. Belum 
lagi aborsi yang dilakukan secara diam-diam dan dilakukan oleh 
orang yang bukan ahlinya ini akan memberikan peluang besar 
yang menimbulkan kerugian bagi kesehatan reproduksi perempuan 
dan bahkan berakibat pada kematian. Karena itu�� Maria Ulfah 
menawarkan solusi untuk mengatur aborsi aman karena hal tersebut 
lebih kecil risikonya daripada membiarkan aborsi tak aman yang 
berisiko pada kematian ibu. Pandangan di atas disampaikan Maria Pandangan di atas disampaikan Maria 
Ulfah Anshor�� Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU (2000-
2005�� 2005-2010)�� dalam peluncuran bukunya berjudul Fikih 
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Aborsi: Wacana Penguatan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan 
pada 29 November 2006 di UIN Jakarta. 

 
organisasi-oraganisasi yang Diteliti

Berdasarkan penelitian data yang telah dipaparkan sebelumnya�� 
maka analisis terhadap data yang terpapar tersebut perlu dilakukan. 
Organisasi-organisasi yang diteliti adalah organisasi gerakan Muslim 
progresif sebagaimana yang dikonseptualisasi oleh Omid Safi.6 Ciri-
ciri Muslim progresif yang ditulis oleh Safi adalah sebagai berikut����� 
(1) memiliki penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan 
seperti penghargaan terhadap hak-hak perempuan�� hak-hak 
minoritas agama dan kepercayaan�� hak-hak minoritas seksual dan 
memandang manusia dari beragam budaya dengan setara; (2) 
menerjemahkan cita-cita sosial Islam dengan tindakan nyata dan 
aktivisme untuk mewujudkan keadilan sosial; (3) mengambil posisi 
tegas bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa memastikan 
terwujudnya keadilan bagi perempuan karena keadilan gender 
adalah mutlak dan merupakan ukuran dari luasnya pada keadilan 
sosial dan pluralisme; (4) menghargai tradisi yang mereka miliki 
karena dengan tradisi itulah kekuatan keadilan sosial dari dalam 
ajaran Islam dengan beragam sumbernya dapat ditampilkan. 

Sementara ciri-ciri organisasi-organisasi gerakan yang diteliti 
adalah����� (1) berjuang melalui organisasi untuk mewujudkan 
nilai-nilai kemanusiaan seperti penegakkan hak-hak perempuan�� 
hak-hak minoritas agama dan kepercayaan�� hak-hak minoritas 
seksual dan memandang manusia dari beragam budaya dengan 
setara; (2) melakukan aktivisme dan keterlibatan secara sosial 
untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang disebut di atas; (3) 
mengambil posisi tegas bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud 
tanpa memastikan terwujudnya keadilan bagi perempuan melalui 

6 Omid Safi�� “ What Is Progressive Islam?” ISIM NEWSLETTER 13/
Desember 2003. http.jsrforum.lib.virginia.edu/pdfs/Safi.
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program-program yang dilakukan oleh masing-masing organisasi; 
(4) menghargai tradisi�� baik tradisi yang merupakan praktik 
kehidupan dalam komunitas Muslim maupun tradisi keilmuan 
yang hidup dan dijadikan rujukan dalam khazanah keilmuan Islam 
seperti dalam tradisi keilmuan pesantren. 

Dengan merujuk pada konseptualisasi Safi tersebut�� maka 
organisasi-organisasi yang menjadi unit penelitian ini adalah 
organisasi-organisasi yang dapat dikelompokkan sebagai Muslim 
Progresif sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Organisasi-Organisasi yang Diteliti sebagai Organisasi-organisasi

Gerakan Perempuan Muslim Progresif

Ciri-ciri Muslim Progresif yang
dikonseptualisasi Omid Safi

    

Ciri-ciri Organisasi-organisasi   
Gerakan yang diteliti 

Memiliki penghargaan tinggi terhadap nilai-
nilai kemanusiaan seperti penghargaan 
terhadap hak-hak perempuan, hak-hak 
minoritas agama dan kepercayaan, hak-hak 
minoritas seksual dan memandang manusia 
dari beragam budaya dengan setara 

Berjuang melalui organisasi untuk 
mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan 
seperti penegakkan hak-hak perempuan, 
hak-hak minoritas agama dan keperca-
yaan, hak-hak minoritas seksual dan 
memandang manusia dari beragam 
budaya dengan setara.

Menerjemahkan cita-cita sosial Islam 
dengan tindakan nyata dan aktivisme untuk 
mewujudkan keadilan sosial. 

Melakukan aktivisme dan keterlibatan 
secara sosial untuk mewujudkan cita-cita 
kemanusiaan yang disebut di atas.
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Mengambil posisi tegas bahwa keadilan 
sosial tidak akan terwujud tanpa memastikan 
terwujudnya keadilan bagi perempuan karena 
keadilan gender adalah mutlak dan merupakan 
ukuran dari luasnya pada keadilan sosial dan 
pluralisme 

Mengambil posisi tegas bahwa keadilan 
sosia l  t idak akan terwujud tanpa 
memastikan terwujudnya keadilan bagi 
perempuan melalui program-program 
yang dilakukan oleh masing-masing 
organisasi.

Menghargai tradisi keilmuan yang mereka 
miliki karena dengan tradisi itulah kekuatan 
keadilan sosial dari dalam ajaran Islam dengan 
beragam sumbernya dapat ditampilkan 

Menghargai tradisi, baik tradisi yang 
merupakan praktik kehidupan dalam 
komunitas Muslim maupun tradisi keilmuan 
yang hidup dan dijadikan rujukan dalam 
khazanah keilmuan Islam seperti dalam 
tradisi keilmuan pesantren. 

Organisasi-organisasi gerakan perempuan Muslim progresif 
yang menjadi fokus penelitian ini merupakan organisasi gerakan 
sosial baru sebagaimana yang diteoritisasikan oleh Sing.7 Meski 
demikian�� terdapat juga ciri-ciri yang tidak relevan dengan teori 
Sing�� misalnya membangun kerangka teori bahwa organisasi agama 
adalah bagian dari kontestasi yang diperebutkan oleh organisasi 
gerakan perempuan Muslim karena otoritas fatwa keagamaan yang 
mengikat anggota organisasi. 

Hal lain yang juga tidak relevan adalah masalah pendanaan 
gerakan. Hampir semua organisasi yang menjadi fokus penelitian 
ini memperoleh pendanaan untuk gerakan dari lembaga-lembaga 
internasional yang berorientasi ke Barat. Padahal�� jika merujuk 
pada teoritisasi Sing�� watak gerakan sosial baru bersifat swadaya dan 
memiliki corak kesukarelaan (volunturistik). Watak kemandirian 
yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Muslim progresif yang 
menjadi fokus penelitian adalah baru mandiri pada aspek ide�� isu dan 

7 Rajendra Sing�� Social Movement, Old and New: A Post-Modernist Critique 
(London����� Sage Publication�� 2001).
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strategi gerakan serta peserta gerakan�� tetapi belum menunjukkan 
kemandirian dalam aspek pendanaan gerakan.

Berikut adalah  bagan organisasi-organisasi yang diteliti sebagai 
organisasi gerakan sosial baru (GSB)

Tabel 2
Organisasi-Organisasi yang Diteliti sebagai 

Organisasi Gerakan Sosial Baru menurut Teori Sing

Organisasi Gerakan 
Muslim Progresif

Kesesuaian dengan Ciri Teori GSB K e t i d a k s e s u a i a n 
dengan Ciri teori GSB

Fatayat NU

Isu dan Nilai-nilai
• Bergerak untuk perjuangan hak-

hak perempuan, kesetaraan dan 
keadilan gender  dalam kerangka 
tafsir ajaran Islam.

Strategi Gerakan
• Memanfaatkan penyebaran penge-

tahuan mengenai beragam media: 
cetak dan elektronik.

• Melakukan jejaring dengan gerakan 
perempuan lain mulai dari tingkat 
lokal hingga internasional.

• Menggunakan pendekatan kultural 
berupa silaturahmi dengan para 
kiyai dan nyai pimpinan pesantren 
serta menggunakan kesenian dalam 
bentuk “salawat,” sebuah kesenian 
yang hidup dalam kultur NU.
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Negara sebagai Arena Kontestasi
• Mendesakkan agenda gerakan 

dengan melakukan advokasi ke 
lembaga-lembaga negara seperti 
Undang-undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
UU traf ik ing,  UU Pol i t ik ,  UU 
Kesehatan dan lain-lain.

• Sing tidak menyebut 
organisasi agama 
sebagai bagian da-
ri kontestasi yang 
direbutkan oleh ge-
rakan perempuan 
Muslim karena oto-
ritas fatwa keaga-
maan yang mengikat 
anggota organisasi. 
Padahal organisasi 
Fatayat NU berjuang 
untuk mengatasi 
ketidakadilan dan 
diskriminasi terhadap 
perempuan dengan 
mendesakkan fatwa 
kepemimpinan pe-
rempuan, fatwa la-
rangan perdagangan 
orang, pelarangan 
khitan perempuan, 
aborsi sebagai hak 
perempuan, meski 
kedua isu yang ter-
akhir belum berhasil 
difatwakan. 

Pendanaan Gerakan
Masih tergantung ke-
pada donor intenasional 
dan belum menunjukkan 
keswadayaan.
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Rahima

Nilai-Nilai dan Tujuan Gerakan
• Organisasi gerakan memperjuangkan 

hak-hak perempuan dalam Islam 
dengan visi mewujudkan masyarakat 
yang berkeadi lan sosia l  dan 
menciptakan diskursus baru tentang 
kesetaraan manusia dan mendorong 
penegakkan hak-hak perempuan.

Bentuk Organisasi:
• Kepemimpinan bersifat kolektif.
• Bersifat independen dan tidak 

berafiliasi kepada organisasi agama 
dan politik tertentu.

Strategi Gerakan
• Bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil.
• Ada kelompok kecil individu yang 

menyebarluaskan cara berpikir 
kelompok dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkan untuk memperluas 
penyebaran persepsi, nilai dan 
tindakan baru.

• Memanfaatkan penggunaan beragam 
media: cetak dan elektronik.

• Melakukan strategi budaya dengan 
menggunakan pendekatan kultural 
berupa silaturahmi dengan para kiyai 
dan nyai pimpinan pesantren serta 
menggunakan kesenian “salawat 
kesetaraan.”

• Bekerja dalam jaringan, baik lokal, 
nasional dan internasional.

Pendanaan Gerakan
Masih tergantung ke-
pada donor intenasional 
dan belum menunjukkan 
keswadayaan.
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Fahmina Institute

Nilai-Nilai dan Tujuan Gerakan
• Visi dan misi organisasi gerakan 

adalah kesetaraan dan keadilan, 
keragaman dan kemandirian.

• Nilai-nilai: demokrasi, pluralisme, 
penegakan HAM, kesetaraan dan 
keadilan gender.

• Bergerak dalam  ranah Islam dan 
demokrasi dengan penekanan pada 
tata kelola pemerintahan yang baik, 
menyebarkan nilai-nilai dan prinsip 
demokrasi,  Islam dan gender, Islam 
dan otonomi komunitas. 

Wujud Organisasi
• Bersifat independen, tidak menjadi 

cabang dari lembaga atau kekuatan 
la in ,  non  pemer in tah ,  t i dak 
partisan dan terbuka, keanggotaan 
berdasarkan lintas etnis, gender, 
golongan dan agama.

Strategi Gerakan
• Menggunakan beragam media, baik 

cetak maupun elektronik.
• Menggunakan pendekatan kultural 

berupa silaturahmi dengan para 
kiyai dan nyai pimpinan pesantren 
serta menggunakan kesenian dalam 
bentuk “salawat” sebuah kesenian 
yang hidup dalam kultur NU.

• Mengembangkan jaringan lokal, 
nasional dan internasional.

• Bekerja dalam kelompok-kelompok 
kecil seperti komunitas pesantren 
dan komunitas mahasiwa

Pendanaan Gerakan
Masih tergantung kepa-
da donor intenasional.
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Negara sebagai Arena Kontestasi
• Melakukan advokasi anggaran 

negara yang pro-rakyat miskin. 

Divisi Perempuan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS)

Isu dan Nilai-nilai:
• Anggota organisasi mempercayai 

demokrasi sebagai jalan menuju 
keadilan sosial dan bergerak  untuk  
perjuangan hak-hak perempuan.

Strategi Gerakan 
• Menyebarkan pengetahuan me-

ngenai hak-hak perempuan melalui 
beragam penerbitan dan media.

• Bekerja dalam kelompok-kelompok 
kecil seperti dengan komunitas 
pesantren, pemuka majlis ta‘lim dan 
komunitas mahasiwa.

Negara sebagai Arena Kontestasi
• Melakukan advokasi kebijakan 

daerah dan anggaran yang tidak 
memiliki perspektif kesetaraan dan 
keadilan gender pada pemerintah 
daerah d i  lokas i  dampingan 
kelompok. 

Persamaan dan perbedaan Unit Organisasi-organisasi yang 
diteliti dapat dilihat dalam kolom berikut ini�����
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Tabel 3
Persamaan dan Perbedaan 

Antara Organisasi-organisasi yang Diteliti

No Persamaan Perbedaan

1 Bertitik tolak dari nilai-nilai ajaran Islam 
berbasis pesantren yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan 
gender, menghargai keberagaman dan 
melindungi hak-hak minoritas dan hak-
hak asasi manusia dengan proses yang 
demokratis

Fatayat NU tidak otonom melahirkan 
pemikiran-pemikiran keagamaan 
sebagaimana organisasi-organisasi 
lain tetapi bisa mengajukan usulan fatwa 
yang dikeluarkan dalam keputusan-
keputusan organisasi induknya, yakni 
Nahdlatul Ulama.

2 Pelaku dan peserta gerakan adalah individu 
dan komunitas kelompok santri dengan 
kultur Nahdlatul Ulama yang umumnya 
adalah para pemimpin pesantren dan 
guru-guru agama.

3 Melakukan interpretasi atas ajaran Islam 
yang mengetengahkan tradisi keilmuan 
pesantren dan berpijak pada ajaran Islam 
yang berorientasi Keindonesiaan dan 
menghargai nilai-nilai dan tradisi lokal.
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No Persamaan Perbedaan

4 Corak organisasi bersifat independen, tidak 
berafiliasi kepada organisasi keagamaan 
atau kelompok politik tertentu meskipun 
Fatayat NU berafiliasi kepada organisasi 
induk Nahdlatul Ulama dengan memiliki 
keterikatan pada keputusan-keputusan 
keagamaannya. 

Perbedaan signifikan antara organisasi-
organisasi yang menjadi unit penelitian 
adalah dengan Fatayat  NU.  Ia 
merupakan organisasi berbasis massa 
dengan pola organisasi bersifat hirarkis 
dan memadukan gerakan perempuan 
yang berorientasi kebutuhan praktis 
gender dan strategis gender.

Perbedaan lain adalah antara Fatayat 
NU, Rahima dengan Perempuan LKiS 
dan Fahmina Institute,  kedua lembaga 
yang disebut terakhir ini tidak secara 
khusus konsentrasi pada gerakan 
perempuan, tetapi ia mengintegrasikan 
gerakan kesetaraan dan keadilan 
gender dalam gerakan sosial lain seperti 
gerakan pluralisme agama dan gerakan 
otonomi komunitas.

5 Strategi gerakan menggunakan beragam 
media, baik cetak maupun elektronik.

6 Strategi gerakan menggunakan pende-
katan kultural berupa silaturahmi dengan 
para kiyai dan nyai pimpinan pesantren 
serta menggunakan kesenian dalam 
bentuk “salawat” sebuah kesenian yang 
hidup dalam kultur NU.
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No Persamaan Perbedaan

7 Pendanaan program berasal dari orga-
nisasi-organisasi internasional dari Ford 
Foundation, Hivos, The Asia Foundation 
(TAF), Finland (human rights), Canada, 
Hivos, UK, TiFA Foundation, USAID, 
AUSAID, Nzaid, UNDP dan pelbagai 
organisasi donor lain.

8 Mempunyai pencapaian yang sama dalam 
melakukan perubahan sosial dengan 
berhasil mendorong adanya aktor-aktor 
perubahan sosial di tingkat lokal dan 
nasional yang bergerak di pelbagai 
bidang yang melakukan pemberdayaan 
perempuan, memperjuangkan hak-
hak kesetaraan dan keadilan gender, 
hak-hak minoritas dan memperkuat 
otonomi komunitas dengan sistem yang 
demokratis, khususnya mendorong para 
ulama perempuan dan laki-laki dalam 
pelbagai bidang.

Gerakan Perempuan Muslim progresif di Indonesia memiliki 
keterkaitan dengan gerakan perempuan yang berorientasi perju-
angan penegakkan hak-hak perempuan dan negara dalam teori 
gerakan sosial baru menurut Sing. Menurut Sing�� negara adalah 
arena pertempuran di mana organisasi-organisasi gerakan sosial 
mendesakkan agendanya agar diadopsi menjadi kebijakan negara. 
Di negara dengan sistem politik demokratis seperti yang terjadi 
di Era Reformasi ini�� gerakan perempuan Muslim progresif 
bersama dengan kelompok gerakan perempuan yang berorientasi 
kesetaraan dan keadilan gender menjadi bagian dari kelompok 
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sosial yang berkontestasi dalam mendesakkan ide-ide gerakan 
untuk diadopsi menjadi kebijakan negara. Gerakan ini berhasil 
mendesakkan sejumlah agenda gerakan dan diadopsi menjadi 
bagian dari kebijakan negara yang di antaranya adalah����� adanya 
kebijakan pengakuan hak-hak asasi perempuan sebagai hak-hak asasi 
manusia dan aturan khusus untuk melindungi hak-hak perempuan 
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia�� Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 
2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 
Nasional�� disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)�� 
disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tahun 2007)�� 
disahkannya kebijakan tindakan sementara (affirmative action) 
untuk keterwakilan politik perempuan dengan kuota 30 persen 
dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR�� DPD dan DPRD�� pembentukan lembaga-
lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan di berbagai 
Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak dalam institusi kepolisian 
serta lembaga-lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sementara di negara dengan 
sistem politik otoriter�� sebagaimana yang terjadi di Era Orde Baru�� 
organisasi gerakan menjadi kelompok oposisi yang kritis terhadap 
kebijakan negara seraya melakukan kegiatan penyadaran untuk 
membangun sikap kritis terhadap kebijakan negara tersebut. 
Irisan lain dengan negara adalah bekerja sama dengan lembaga-
lembaga negara dalam suatu pekerjaan bersama dengan pelbagai 
kementerian�� terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan�� 
Komnas Perempuan�� Kementerian Hukum dan HAM�� Kementerian 
Agama�� Kementerian Kesehatan dan Kementerian negara lain.
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Gambar 1
Arsiran Gerakan Perempuan Muslim Progresif 
dengan Gerakan Perempuan dan Negara dalam 

Kerangka Teori Gerakan Sosial Baru

 

Persamaan gerakan perempuan Muslim progresif di Era Orde 
Baru (1990-1998) dan di Era Reformasi (1998-2010) adalah para 
aktor gerakan di tahun 1998-2010 hampir secara keseluruhan 
memiliki keterkaitan dengan aktor dan organisasi gerakan di tahun 
1990-1998. Pimpinan Pusat Fatayat NU�� misalnya�� memiliki 
keterkaitan dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan 
Masyarakat (P3M) yang bekerja sama dengan Kalyanamitra 
dalam suatu pelatihan yang dilakukan oleh P3M dan PP Fatayat 
NU di tahun 1995; organisasi Rahima memiliki keterkaitan 
langsung dengan P3M karena kelahirannya merupakan organisasi 
pecahan dari P3M dan secara isu�� program dan peserta gerakan 
adalah yang dulu dikerjakan dalam kerja-kerja P3M;  Fahmina 
Institute memiliki keterkaitan dengan P3M karena KH Hussein 
Muhammad�� sebagaimana pengakuannya�� menjadi aktor pejuang 
hak-hak perempuan karena ia pernah menjadi peserta pelatihan yang 
diselenggarakan oleh P3M�� Faqihuddin Abdul Kodir terinspirasi 
dari bacaan Jurnal Ulumul Qur’an yang diterbitkan Lembaga Studi 
Agama dan Filsafat (LSAF) saat ia menempuh pendidikannya di 
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Syria;  Marzuki Wahid terbentuk dari pelatihan yang dilakukan oleh 
organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bekerja 
sama dengan Lembaga Studi Pembangunan Perempuan dan Anak 
(LSPPA)��  sebuah organisasi gerakan perempuan yang terbentuk di 
tahun 1990-an di masa pemerintahan Orde Baru. Divisi perempuan 
LKiS terbentuk karena Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU (YKF) 
yang di masa Orde Baru aktif sebagai organisasi gerakan perempuan 
kritis�� tetapi di era Reformasi tidak lagi berfungsi dan digantikan 
fungsinya oleh Divisi Perempuan LKiS. Dengan demikian�� terdapat 
kesinambungan para aktor utama gerakan yang di masa Orde 
Baru mengikuti pelbagai bentuk pelatihan dan menyerap beragam 
publikasi yang kemudian berlanjut di Era Reformasi. 

Gambar  2
Aktor Organisasi Gerakan Perempuan Muslim Progresif 

di Era Orde Baru (1990-1998) dan di Era Reformasi (1998-2010)

Peranan ulama dan sarjana pria sangat penting dan memiliki 
kontribusi signifikan dalam gerakan perempuan Muslim progresif 
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tahun 1990-1998 di Era Orde Baru seperti yang terlihat dari 
peranan yang dilakukan oleh Mansour Faqih yang mengenalkan 
dasar pemikiran kritis dengan melihat bahwa agama bisa menjadi 
pelaku atau unsur pencerah dan peranan Masdar F Mas‘udi yang 
meletakkan metode pembacaan teks-teks keagamaan dengan 
pendekatan teks-teks yang bersifat universal yang kebenarannya 
teruji oleh ruang dan waktu (qath‘ī) dan teks-teks yang partikular 
atau sementara (zhannī). Sementara di tahun 1998-2010 peranannya 
adalah merumuskan dan membangun argumentasi tafsir ajaran 
Islam yang mendukung ajaran kesetaraan dan keadilan gender 
serta hak-hak perempuan dalam Islam sebagaimana dilakukan 
oleh KH Hussein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir dari 
Fahmina Institute. Peranan lain adalah memberi ruang kepada 
organisasi perempuan sebagai organisasi payung dari organisasi 
besar keagamaan seperti yang dilakukan oleh KH Abdurrahman 
Wahid�� sebagai ketua Umum Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU)�� terhadap Fatayat NU yang mendukung dibuka 
dan dilaksanakannya program pengarusutamaan gender dalam 
organisasi tersebut.

Gerakan perempuan Muslim progresif di Era Orde Baru (1990-
1998) dan di Era Reformasi (1998-2010) memiliki “lawan” dan 
penentang yang berbeda. Di Era Orde Baru�� gerakan perempuan 
Muslim progresif bersama dengan gerakan perempuan yang 
berorientasi wacana konstruksionisme menempatkan pemerintah 
Orde Baru sebagai “musuh” bersama�� terutama oposisinya pada 
kebijakan yang sistematis mengendalikan organisasi-organisasi 
perempuan�� tak terkecuali organisasi-organisasi perempuan 
Muslim. Sementara di tahun 1998-2010 kelompok yang dianggap 
“musuh” bersama adalah gerakan Muslim puritan atau kelompok 
Muslim garis keras yang tidak terbuka pada pembaruan pemikiran�� 
menggunakan cara-cara kekerasan dalam gerakannya�� menolak 
dengan gigih gagasan hak-hak asasi manusia�� terutama hak-hak 
perempuan dan hak-hak minoritas agama. Bagi organisasi-organisasi 
gerakan perempuan Muslim progresif�� penentang isu-isu yang 
mereka perjuangkan adalah justru dari organisasi gerakan Muslim 
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puritan seperti organisasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia yang 
menentang konsep dan gerakan pemberdayaan perempuan�� menolak 
gerakan program hak-hak reproduksi perempuan dan secara eksplisit 
menyatakan musuh utama mereka adalah kelompok gerakan 
perempuan Muslim progresif. Demikian pula dengan organisasi 
perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka menolak 
perjuangan kesetaraan dan keadilan gender dan menyatakan 
persetujuannya atas perkawinan poligami. Meskipun demikian�� 
mereka juga mendukung kuota 30 persen keterwakilan politik 
perempuan sebagaimana yang menjadi bagian dari perjuangan 
kelompok perempuan Muslim progresif. 

Tabel 3
Perbandingan Gerakan Kelompok Penentang

di Era Orde Baru (1990-1998) dan di Era Reformasi (1998-2010)

Gerakan perempuan Muslim progresif di Era Orde Baru maupun 
di Era Reformasi pada umumnya berlatar belakang kultur keagamaan 
Nahdlatul Ulama yang dahulu dikenal sebagai organisasi tradisional 
dan konservatif. Di Era Reformasi ini mereka bermetamorfosis dan 
berubah menjadi kelompok Muslim yang terbuka pada perubahan dan 
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gagasan baru seperti kesetaraan dan keadilan gender�� demokrasi�� hak-
hak asasi manusia�� pluralisme�� penguatan otonomi komunitas dan tata 
kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dengan 
mendirikan organisasi yang menjadi kendaraan dalam gerakan-
gerakan sosial mereka. Pandangan progresif ini muncul karena di masa 
Orde Baru�� Fatayat NU melakukan kerja sama dengan pemerintah 
yang menerapkan kebijakan pendekatan integrasi perempuan 
dalam pembangunan yang menitikberatkan pada����� (1) Pendekatan 
Kesejahteraan (Welfare Approach)�� Pendekatan Anti-Kemiskinan 
(Anti-Poverty Approach)�� dan Efisiensi (Efficiency Approach)�� yang 
selalu dikaitkan dengan teori modernisasi. Dengan pendekatan 
ini�� Fatayat NU melaksanakan program Posyandu�� menggalakkan 
program Keluarga Berencana�� keterampilan-keterampilan seputar 
rumah tangga dan kesehatan ibu dan anak�� apotik hidup�� dasa wisma 
yang seluruhnya masuk dalam program Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga. Selain itu�� bekerja sama dengan organisasi-organisasi 
internasional seperti Asian Devlopment Bank (ADB) dan UNICEF 
yang diperantarai di antaranya oleh salah seorang tokoh NU yang 
berlatarbelakang universitas moderen seperti Dr. Fahmi D. Saifuddin 
Zuhri�� MPh yang didukung oleh Ny. S.A Wahid. 

Kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid dalam organisasi 
NU juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk 
pandangan progresif para kadernya di lingkungan organisasi. 
Sebagaimana diketahui�� di masa kepemimpinan KH Abdurrahman 
Wahid sebagai Ketua Umum Pelaksana (Tanfidziah) NU dan Kyai 
Ahmad Siddiq (1926-1991) sebagai Ketua Penasehat Keagamaannya 
(Syuriah)�� NU menjadi terdepolitisasi dan teradikalisasi�� tetapi 
menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam semua tingkatan 
dengan NU dan pesantren-pesantrennya dalam pembangunan sosial 
dan ekonomi. Selain itu�� figur Gus Dur — bersama Nurcholish 
Madjid — adalah pemimpin intelektual gelombang pembaruan 
Islam di masa Orde Baru yang mempelopori ide “pribumisasi Islam��” 
yakni tidak menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif dan 
Pancasila merupakan ideologi nonsektarian tetapi juga tidak sekuler�� 
dan karenanya menjadi kompromi terbaik yang bisa didapat. 
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Jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi gerakan 
perempuan Muslim progresif di masa pra Orde Baru seperti di 
masa Kolonial Belanda maupun di masa Demokrasi Liberal atau 
Demokrasi Terpimpin�� organisasi-organisasi gerakan perempuan 
Muslim progresif tumbuh dan berkembang dalam kultur organisasi 
Muhammadiyah seperti peranan-peranan yang dilakukan oleh 
organisasi Aisyiah dan dalam kultur organisasi Syarikat Islam seperti 
yang dilakukan oleh Sarikat Siti Fatimah (tahun 1918) dan Jong 
Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA�� tahun 1925)�� organisasi 
otonom perempuan dari Jong Islamieten Bond. Dua organisasi 
yang disebut terakhir�� yakni  Aisyiah dan JIBDA adalah organisasi 
perempuan Muslim yang mengambil prakarsa mengadakan Kongres 
Perempuan I pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Gambar 4
Gerak Perubahan Organisasi Gerakan Perempuan 

Muslim Progresif dalam Kultur Organisasi-Organisasi Islam dalam 
Rentang Periode
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Kesimpulan 

Organisasi-organisasi gerakan Muslim yang menjadi fokus 
studi kasus penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai organisasi-
organisasi Muslim progresif menurut perspektif Omid Safi. Ciri-
ciri kelompok Muslim progresif tersebut adalah����� berjuang melalui 
organisasi untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti 
penegakkan hak-hak perempuan�� hak-hak minoritas agama dan 
kepercayaan�� hak-hak minoritas seksual dan memandang manusia 
dari beragam budaya dengan setara; melakukan aktivisme dan 
keterlibatan secara sosial untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan 
dan keadilan tersebut; melakukan aktivisme dan mengambil posisi 
tegas bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa memastikan 
terwujudnya keadilan bagi perempuan melalui program-program 
yang dilakukan oleh masing-masing organisasi; menghargai tradisi�� 
baik tradisi yang merupakan praktik kehidupan dalam komunitas 
Muslim maupun tradisi keilmuan yang hidup dan dijadikan rujukan 
dalam khazanah keilmuan Islam pesantren. 

Organisasi-organisasi gerakan Muslim progresif yang menjadi 
fokus studi kasus penelitian ini juga merupakan organisasi gerakan 
sosial baru sebagaimana diteoritisasikan Sing. Ciri organisasi 
gerakan sosial baru itu adalah di tingkat isu ia memperjuangkan isu 
keadilan sosial�� kesetaraan dan keadilan gender. Bentuk organisasi 
umumnya melibatkan aksi-aksi akar rumput�� memprakarsai 
gerakan kelompok-kelompok kecil�� membidik isu-isu lokal dan 
merespons isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil serta 
memusatkan perhatiannya pada bentuk-bentuk komunikasi dan 
identitas kolektif. Struktur organisasi bersifat nonhirarkis�� tidak 
kaku�� kepemimpinannya bersifat kolektif dan tidak terpusat serta 
responsif pada kebutuhan masyarakat. Selain itu�� terdapat kelompok 
kecil individu yang menyebarluaskan cara berpikir mereka untuk 
memperluas penyebaran persepsi�� nilai dan tindakan baru. 

Gerakan perempuan Muslim progresif di Indonesia sebagai 
gerakan sosial baru di tahun 1990-1998 diwakili oleh organisasi-
organisasi seperti Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)�� 
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Yayasan Paramadina�� Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan 
Masyarakat (P3M) dan Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) NU. 
Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) adalah lembaga yang 
mengawali diskusi mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam 
Islam melalui publikasi-publikasi yang dimuatnya�� yakni Jurnal 
Ulumul Quran (UQ). Perhimpunan Pengembangan Pesantren 
dan Masyarakat (P3M) adalah lembaga yang mengenalkan dan 
memahamkan diskursus kesetaraan dan keadilan gender melalui 
isu kesehatan reproduksi dengan kerja dalam kelompok-kelompok 
kecil sebagai ciri organisasi sosial baru seperti di pesantren-pesantren 
dan guru-guru agama. Yayasan Paramadina melakukan kursus studi 
Islam dan gender dalam kelompok terbatas sebagai bagian dari 
upaya menyebarkan pemahaman ajaran Islam di Indonesia. Yayasan 
Kesejahteraan Fatayat (YKF) NU bekerja menyosialisasikan hak- menyosialisasikan hak-
hak perempuan dalam program hak-hak reproduksi perempuanprogram hak-hak reproduksi perempuan 
dengan bekerja melakukan pendampingan kelompok di beberapa 
daerah di Yogyakarta. 

Kerja-kerja organisasi-organisasi gerakan ini dilakukan dengan 
lintas kelompok perempuan�� tetapi memiliki cita-cita yang sama�� 
yakni cita-cita terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender bersama 
dengan organisasi-organisasi gerakan perempuan yang memiliki 
pendekatan gerakan konstruksionisme seperti Kalyanamitra�� Solida-Solida-
ritas Perempuan�� LBH APIK Jakarta dan aktivis gerakan perempuan 
yang bekerja di media cetak maupun media elektronik. Kerja sama 
ini bertujuan untuk sama-sama melihat bagaimana fakta diskriminasi 
terhadap perempuan dilihat dalam perspektif gender dan bagaimana 
interpretasi teologi atas fakta diskriminasi tersebut. 

Keberhasilan atau capaian yang telah dilakukan gerakan 
perempuan Muslim progresif bersama gerakan perempuan yang 
berorientasi kesetaraan dan keadilan gender di masa Orde Baru 
adalah bahwa diskursus gender dan diskursus kekerasan terhadap 
perempuan menjadi diskursus publik yang kelak di Era Reformasi 
diadopsi sebagai kebijakan Negara.

 Gerakan perempuan Muslim progresif di Era Orde Baru ini 
berlanjut ke Era Reformasi (1998-2010) dengan organisasi yang 
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berbeda. Organisasi-organisasi tersebut adalah����� Pimpinan Pusat 
Fatayat NU�� yang melakukan pengarusutamaan gender sejak tahun 
2000-2010; Rahima sebagai pusat pendidikan dan informasi hak-hak 
perempuan dalam Islam dengan penekanannya pada pendidikan 
orang dewasa; Fahmina Institute�� yang mengetengahkan tradisi Islam 
pesantren dan Islam progresif dengan penekanan pada Islam dan 
demokrasi (Isdem)�� Islam dan gender (Isgen) serta Islam dan otonomi 
komunitas (Iskom) dan Perempuan; dan Islam Lembaga Kajian 
Islam dan Sosial (LKiS)�� yang berpijak pada kerangka Islam sebagai 
agama “rahmatan lil alamin��” anugrah bagi penghuni alam semesta 
yang mendorong terwujudnya perdamaian dalam keberagaman�� 
kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. 

Organisasi-organisasi gerakan perempuan Muslim progresif 
di Era Reformasi ini bagian dari kelompok gerakan sosial yang 
berkontestasi mengisi ruang-ruang negara dan melakukan gerakan 
sosial di masyarakat. Bersama dengan kelompok gerakan perempuan 
yang berorientasi kesetaraan dan keadilan gender�� gerakan ini berhasil 
mendesakkan sejumlah agenda gerakan dan diadopsi menjadi 
bagian dari kebijakan negara seperti adanya Instruksi Presiden 
(Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional�� disahkannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(PKDRT)�� disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tahun 
2007)�� pembentukan lembaga-lembaga yang menangani kekerasan 
terhadap perempuan di berbagai Unit Pelayanan bagi Perempuan 
dan Anak dalam institusi kepolisian serta lembaga-lembaga Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 
Sementara gerakan di masyarakat�� organisasi-organisasi ini telah 
melakukan pemberdayaan perempuan dengan orientasi pemenuhan 
hak-hak perempuan dengan capaian telah melakukan perubahan 
sosial dengan berhasil mendorong adanya aktor-aktor perubahan 
sosial di tingkat lokal dan nasional yang bergerak di pelbagai bidang. 
Bahkan Fatayat NU telah berhasil mendorong terbitnya fatwa 
keagamaan yang dikeluarkan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama 
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(PBNU) seperti maklumat tentang diperbolehkannya perempuan 
menduduki jabatan-jabatan strategis di wilayah publik sebagaimana 
terdapat dalam dokumen “Kedudukan Perempuan dalam Islam” 
(Makānat al-Mar’ah fi al-Islām) pada Musyawarah Nasional Alim 
Ulama NU di Lombok pada tahun 1997 dan terbitnya Fatwa NU 
tentang larangan trafiking (tahun 2004).

Peranan ulama dan sarjana pria sangat penting dan memiliki 
kontribusi signifikan baik di Era Orde Baru maupun di Era 
Reformasi. Di Era Orde Baru terlihat dari peranan yang dilakukan 
oleh Mansour Faqih yang mengenalkan dasar pemikiran kritis 
dengan melihat bahwa agama bisa menjadi pelaku atau unsur 
pencerah dan peranan Masdar F Mas‘udi yang meletakkan metode 
pembacaan teks-teks keagamaan dengan pendekatan teks-teks yang 
bersifat universal yang kebenarannya teruji oleh ruang dan waktu 
(qath‘ī) dan teks-teks yang partikular atau sementara (zhnnī). 
Sementara di Era Reformasi (1998-2010) peranannya adalah 
merumuskan dan membangun argumentasi tafsir ajaran Islam yang 
mendukung ajaran kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak 
perempuan dalam Islam sebagaimana dilakukan oleh KH Hussein 
Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir dari Fahmina Institute. 
Peranan lain adalah memberi ruang kepada organisasi perempuan 
sebagai organisasi payung dari organisasi besar keagamaan seperti 
yang dilakukan oleh KH Abdurrahman Wahid�� sebagai Ketua 
Umum Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
terhadap Fatayat NU yang mendukung dibuka dan dilaksanakannya 
program pengarusutamaan gender dalam organisasi tersebut.

Perbedaan gerakan perempuan Muslim progresif di Era Orde 
Baru (1990-1998) dan di Era Reformasi (1998-2010) adalah 
pada kelompok “lawan” atau penentang gerakan. Di Era Orde 
Baru�� gerakan perempuan Muslim progresif bersama dengan 
gerakan perempuan yang berorientasi wacana konstruksionisme 
menempatkan pemerintah Orde Baru sebagai “musuh” bersama�� 
terutama oposisinya pada kebijakan yang sistematis mengendalikan 
organisasi-organisasi perempuan. Sementara di tahun 1998-2010 
kelompok yang dianggap “musuh” bersama adalah gerakan Muslim 
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puritan atau kelompok Muslim garis keras yang tidak terbuka pada 
pembaruan pemikiran�� menggunakan cara-cara kekerasan dalam 
gerakannya�� dan menolak dengan gigih gagasan hak-hak asasi 
manusia�� terutama hak-hak perempuan dan hak-hak minoritas 
agama. 

Gerakan perempuan Muslim progresif di Era Orde Baru 
maupun di Era Reformasi pada umumnya berlatar belakang 
kultur keagamaan Nahdlatul Ulama yang dahulu dikenal sebagai 
organisasi tradisional dan konservatif. Di Era Reformasi ini mereka 
bermetamorfosis dan berubah menjadi kelompok Muslim yang 
terbuka pada perubahan dan gagasan baru seperti kesetaraan dan 
keadilan gender�� demokrasi�� hak-hak  asasi manusia�� pluralisme�� 
penguatan otonomi komunitas dan tata kelola pemerintahan yang 
baik dan bersih (good governance) dengan mendirikan organisasi 
yang menjadi kendaraan dalam gerakan-gerakan sosial mereka. 

Jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi gerakan 
perempuan Muslim progresif di masa pra Orde Baru seperti di 
masa Kolonial Belanda maupun di masa Demokrasi Liberal atau 
Demokrasi Terpimpin�� organisasi-organisasi gerakan perempuan 
Muslim progresif tumbuh dan berkembang dalam kultur organisasi 
Muhammadiyah seperti peranan-peranan yang dilakukan oleh 
organisasi Aisyiah dan dalam kultur organisasi Syarikat Islam seperti 
yang dilakukan oleh Sarikat Siti Fatimah (tahun 1918) dan Jong 
Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA�� tahun 1925)�� organisasi 
otonom perempuan dari Jong Islamieten Bond. Dua organisasi 
yang disebut terakhir�� yakni  Aisyiah dan JIBDA adalah organisasi 
perempuan Muslim yang mengambil prakarsa mengadakan Kongres 
Perempuan I pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. v
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memBonGKAR
oToRITARIAnISme TAFSIR

Pemikiran Khaled Abou el Fadl dalam Karyanya 
Atas Nama Tuhan

Fachrurozi

mukadimah

Otoritarianisme adalah paham yang mengabsahkan tindakan 
menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang�� kelom-
pok atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagama-
annya (tafsir atas teks suci) paling benar dan itulah yang sebenarnya 
dikehendaki Tuhan. Sementara interpretasi yang dikemukakan 
pihak lain dianggap salah dan bukan kehendak Tuhan atau bahkan 
pada titik tertentu dituding sesat dan menyesatkan.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa otoritarianisme seringkali 
berdampak pada penyiksaan�� pengasingan�� pengusiran�� pemurtadan 
dan bahkan pembunuhan terhadap ulama dan intelektual. Imam 
Ahmad ibn Hanbal�� pendiri mazhab fikih Hanbali�� tak luput dari 
kejamnya sikap otoriter ini. Khalifah al-Ma’mun menyikasanya 
lantaran memiliki sikap berbeda dengan teologi yang dianut negara 
kala itu. Al-Ma’mun menganggap Imam Ibn Hanbal termasuk ke 
dalam golongan yang tidak mengenal Tuhan�� buta akan Allah�� jauh 
dari kebenaran agama�� tidak bertauhid dan tidak beriman. Oleh 
sebab itu�� penguasa memutuskan untuk menyiksanya.
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Ibn Rusyd�� filsuf Muslim terkemuka�� pernah diasingkan dan 
karya-karyanya dimusnahkan pada masa Khalifah al-Manshur 
karena dianggap menyimpang dari syariat Islam dan lebih mengede-
pankan rasionalitas. Abu Manshur al-Hallaj�� tokoh Sufi falsafi�� 
diganjar hukuman mati karena mengajarkan doktrin hulūl yang 
dianggap sebagai panteisme dan�� karena itu�� bertentangan dengan 
ajaran Islam.1 

Peristiwa kontemporer yang bisa dirujuk�� misalnya�� pemurtadan 
dan hukuman mati terhadap Mahmoud Muhammad Taha oleh 
pemerintah Sudan karena gagasan tafsir al-Qur’an Taha yang 
sejalan dengan hak-hak asasi manusia dan demokrasi dianggap 
berlawanan dengan hukum Islam yang diterapkan secara revivalis 
oleh pemerintah berkuasa. Nawal el Sadawi�� intelektual dan feminis 
termasyhur asal Mesir�� mengalami hal serupa. Dia mendapat 
vonis murtad dan harus bercerai dengan suaminya karena gagasan 
feminisme yang dia kembangkan berlawanan dengan pandangan 
ulama konservatif di Mesir. 

Beberapa peristiwa di atas memiliki akar persoalan yang sama�� 
yakni berkaitan dengan ide yang dianggap bertentangan atau 
melanggar kemapanan doktrin yang ada. Argumentasi yang biasa 
dikemukakan untuk melakukan pelarangan pun tidak mengalami 
perubahan dari masa ke masa. Tidak jauh dari tuduhan merusak 
akidah�� mengingkari prinsip-prinsip agama�� melecehkan ajaran-
ajaran agama�� bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunah�� atau 
yang paling parah adalah membungkus kesesatan dengan ayat-ayat 
al-Qur’an dan menjadi agen kelompok non-Muslim sebagai upaya 
untuk menghancurkan Islam dari dalam. 

Pelarangan terhadap suatu perbuatan seringkali diyakini sebagai 
upaya untuk menegakkan kehendak Tuhan. Di sini barangkali letak 
persoalannya. Apakah ada selain Tuhan yang benar-benar mengeta-
hui apa yang sebenarnya menjadi kehendak-Nya? Apakah terdapat 

1 Muhammad ‘Abid al-Jabiri�� Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan 
Agama, diterjemahkan oleh Zamzam Afandi Abdillah (Yogyakarta����� Pustaka Alief�� 
2003)�� h. 115-269.



�e�bo����� oto��t������s�e t��s��e�bo����� oto��t������s�e t��s��

	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014	 127

manusia yang memiliki kewenangan untuk memosisikan diri sebagai 
wakil (tentara) Tuhan yang berhak untuk menentukan tindakan 
seseorang mendekati atau menjauhi kehendak Sang Pencipta?

Salah satu kajian hermeneutik adalah bagaimana merumuskan 
relasi antara teks (text) atau nashsh�� penulis atau pengarang (author) 
dan pembaca (reader) dalam dinamika pergumulan pemikiran Islam. 
Seharusnya kekuasaan (otoritas) adalah mutlak menjadi hak Tuhan. 
Hanya Tuhan (Author) yang mengetahui apa yang sebenarnya Dia 
kehendaki. Manusia (reader) hanya mampu memosisikan dirinya 
sebagai penafsir atas maksud teks yang difirmankan Tuhan. Dengan 
demikian�� yang paling relevan dan paling benar hanyalah keinginan 
pengarang. Namun pada praktiknya�� seringkali terjadi di mana 
individu dan lembaga keagamaan (reader) mengambil alih otoritas 
Tuhan (Author) dengan menempatkan dirinya atau lembaganya 
sebagai satu-satunya pemilik absolut sumber otoritas kebenaran 
dan menafikan pandangan yang dikemukan oleh penafsir lain. Di 
sini terjadi proses perubahan secara instan yang sangat cepat dan 
mencolok�� yaitu menyatunya reader dengan author�� dalam arti reader 
tanpa peduli dengan keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam 
diri dan institusinya menjadi Tuhan (Author) yang tidak terbatas. 
Tidak berlebihan jika sikap otoritarianisme seperti ini dianggap 
sebagai tindakan despotisme dan penyelewengan nyata dari logika 
kebenaran Islam.

Persis pada titik inilah kegelisahan akademis Khaled Abou El 
Fadl bermula. Melalui karyanya�� Atas Nama Tuhan: Dari Fikih 
Otoriter ke Fikih Otoritatif, ia menyoroti secara tajam tentang 
bagaimana sesungguhnya mekanisme perumusan dan pengambilan 
keputusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik oleh individu�� tokoh 
masyarakat�� maupun lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi 
keagamaan. Lalu�� “kompetensi” dasar apa yang seharusnya dimiliki 
oleh seseorang�� kelompok�� organisasi�� dan institusi keagamaan 
yang berani mengatasnamakan dirinya atau lembaganya sebagai 
pemegang tunggal penafsir sekaligus pelaksana perintah Tuhan? 
Alat uji sahih seperti apa yang diperlukan untuk mengetes validitas 
otoritas ketuhanan yang melekat dalam fatwa-fatwa keagamaan?



��c�����oz�

12�	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014

Inilah serangkaian pertanyaan yang ia ajukan dalam menyikapi 
fenomena otoritarianisme atau lebih tepatnya “menggunakan 
kekuasaan Tuhan” (Author) untuk membenarkan tindakan sewenang-
wenang manusia (reader) dalam memahami dan menginterpretasi 
al-Qur’an�� lalu menyingkirkan pemahaman yang berbeda darinya. 
Efek paling mengkhawatirkan adalah ketika pendakuan absolut 
ini berkelindan dengan tangan kekuasaan despotik�� maka kita 
menemukan perselingkuhan agama dengan kekuasaan yang sangat 
berbahaya. Berbekal pengetahuan yang baik tentang khazanah Islam 
klasik�� Abou El Fadl mengajukan sebuah metodologi canggih dan 
mendalam dalam mengatasi kesewenang-wenangan semacam itu. 
Tujuannya tidak lain untuk mempersandingkan kembali kesucian 
syariat dengan keindahan Tuhan seraya menjaga agar permata 
khazanah peradaban Islam yang memukau tetap kemilau. 

Tentang Khaled Abou el Fadl

Khaled Abou El Fadl adalah seorang pemikir Islam kontemporer 
ternama kelahiran Kuwait tahun 1963. Ia adalah seorang Guru Besar 
di Fakultas Hukum�� University of California Los Angeles (UCLA). 
Dalam waktu cukup lama�� ia menekuni studi Islam di Kuwait dan 
Mesir. Ia dikenal sebagai pakar dalam bidang hukum Islam�� imigrasi�� 
HAM�� serta hukum keamanan nasional dan internasional. Sebelum 
menjadi Guru Besar di UCLA�� ia juga mengajar di sejumlah 
universitas ternama di Amerika Serikat seperti Yale University�� 
Princeton University�� dan Texas University. 

Abou El Fadl memang pemikir istimewa. Keterbatasan yang 
melekat pada dirinya karena sedang menjalani pemulihan dari 
penyakit tumor otak yang menderanya sehingga harus duduk di 
kursi roda tidak mengurangi pesona dan passion pemikirannya. 
Dalam kondisi fisik yang tidak lagi prima seperti itu�� Abou El Fadl 
tetap disebut sebagai salah seorang juru bicara Islam kontemporer 
yang cerah di muka bumi. Lewat karya-karyanya yang brilian�� Abou 
El Fadl telah menjadi ikon dalam pemikiran Islam paling progresif 
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dan bertanggung jawab. Karena pemikiran-pemikiran progresifnya�� 
ia disebut-sebut sebagai “an enlightened paragon of liberal Islam.” 

Ia memang bukan pembicara yang baik. Tetapi jika menyentuh 
bidang yang sangat dicintainya�� yakni seluk beluk warisan tradisi 
klasik pemikiran Islam�� orang dapat tersengat greget semangatnya����� 
wajahnya jadi tegang�� butir-butir keringat menghiasi dahinya 
yang berkerut�� seluruh tubuhnya bergetar menahan emosi�� dan 
artikulasinya jadi sangat jelas�� penuh perasaan. Pada momen itu�� 
Khaled hadir seutuhnya.2 Abou El Fadl adalah pemikir piawai dalam 
menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks kekinian. Selain 
penulis prolifik dalam tema universal moralitas dan kemanusiaan�� 
Abou El Fadl juga dikenal sebagai pembicara publik terkemuka. 
Ia aktif dalam berbagai organisasi HAM�� seperti Human Rights 
Watch dan Lawyer’s Committee for Human Rights.

Dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan di harian umum 
Republika�� Ahmad Syafii Maarif menulis sebuah testimoni tentang 
sosok pemikir ini. “Jika dibandingkan dengan metode Fazlur 
Rahman dalam kajian Islam yang cenderung melebar�� tetapi tidak 
kurang tajam dan mendalamnya�� pendekatan Khaled Abou El Fadl 
lebih menukik dan berani�� khususnya dalam masalah syariat yang 
memang merupakan disiplin utamanya.” Demikian kesan Ahmad 
Syafi’i Ma’arif tentang sosok Abou el-Fadl.3

Sebagai akademisi yang sangat akrab dengan hukum Islam�� 
Abou El Fadl mengakui bahwa hukum Islam adalah jantung dan 
inti dari agama Islam. Dengan mengutip Joseph Schacht�� Abou El 
Fadl menunjukkan bahwa hukum Islam adalah puncak prestasi 
peradaban Islam. Namun�� alih-alih memanjakannya�� ia malah tidak 
percaya bahwa khazanah intelektual Islam itu mampu bertahan dari 
serbuan trauma kolonialisme dan modernitas. Bahkan�� lanjutnya�� 

2 Lihat Trisno S. Sutanto�� “Khaled dan Problem Otoritarianisme (Tafsir) 
Agama” dalam http�����//islamlib.com/?site=1&aid=464&cat=content&title=kolom 
diunduh 23 Juli 2014 jam 16.00 WIB.

3 Lihat http�����//www.serambi.co.id/gagas/14/abou-el-fadl-tentang-peta-
umat#.Ue4We9JmiSo diunduh 19 Juni 2013 jam 18.00 WIB.
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sisa-sisa khazanah hukum Islam klasik tersebut berada di ambang 
kepunahan.4

Di tengah kesibukannya mengajar dan menulis�� ia kerap kali 
diundang ke seminar�� simposium�� lokakarya di berbagai negara 
dan talk show di televisi dan radio�� seperti CNN�� NBC�� PBS�� NPR 
dan VOA. Berdasarkan pada keahliannya�� ia banyak memberikan 
komentar tentang isu otoritas�� terorisme�� toleransi dan hukum 
Islam.

Sebagai bukti kegelisahan intelektualnya terhadap dunia 
Islam�� Abou El Fadl melahirkan sejumlah karya pemikiran yang 
dimaksudkan menjadi bahan studi dan perenungan para murid 
dan generasi setelahnya. Beberapa di antaranya yakni�� Rebellion 
and Violence in Islamic Law (Cambridge University Press�� 2001) 
— edisi Bahasa Indonesia akan diterbitkan oleh Serambi Ilmu 
Semesta�� Jakarta; Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority 
and Women (Oneworld Press�� Oxford�� 2003) — edisi Bahasa 
Indonesia diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta�� Jakarta berjudul 
Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, (2004);  
And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Aunthoritarian 
in Islamic Discourses (UPA/Rowman and Littlefield�� 2001) — edisi 
Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta�� Jakarta 
berjudul Melawan Tentara Tuhan (2003); Islam and the Challenge 
of Democracy (Princeton University Press�� 2004) — edisi Bahasa 
Indonesia diterbitkan oleh Ufuk Press�� Jakarta berjudul Islam dan 
Tantangan Demokrasi (2004); The Place of Tolerance in Islam (Beacon 
Press�� 2002) — edisi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Penerbit 
‘Arsy-Mizan�� Bandung dengan judul Cita dan Fakta Toleransi Islam; 
Puritanisme versus Pluralisme (2003); Conference of the Books: The 
Search for Beauty in Islam (University Press of Amerika/Rowman and 
Littlefield�� 2001) — edisi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Penerbit 
Serambi�� Jakarta berjudul Musyawarah Buku����� Menyusuri Keindahan 

4 Khaled Abou El Fadl�� Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih 
Otoritatif�� diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta����� PT Serambi 
Ilmu Semesta�� 2004)�� h. 1.
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Islam dari Kitab ke Kitab (2002); The Great Theft: Wrestling Islam 
from the Extremists (New York����� Harper SanFrancisco�� 2005) — edisi 
Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta�� Jakarta 
dengan judul Selamatkan Islam dari Muslim Putitan (2006).

Selain menulis buku�� Abou El Fadl juga menghasilkan ratusan 
makalah kuliah dan artikel di media massa yang tak terhitung 
jumlahnya. Produktivitas menulisnya sangat jelas didukung 
oleh penguasaan luas atas khazanah klasik Islam dan keilmuan 
kontemporer. Siapapun membaca karya-karyanya akan menemukan 
dan merasakan adanya komunikasi antara khazanah Islam klasik 
dengan khazanah pengetahuan kontemporer tanpa benturan dan 
konflik seperti sering dibayangkan banyak orang. 

Konsep otoritas dan otoritarianisme

Dalam salah satu karya utamanya�� Atas Nama Tuhan: Dari Fikih 
Otoriter ke Fikih Otoritatif (Judul aslinya����� Speaking in God’s Name: 
Islamic Law, Authority and Women)�� Abou El Fadl menyajikan sebuah 
kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas 
dan otoritarianisme dalam Islam. Pembahasan otoritas nampaknya 
sangat penting bagi Abou El Fadl�� karena tanpa otoritas maka yang 
terjadi adalah beragama secara subjektif�� relatif dan individual. Oleh 
sebab itu perlu ada hal-hal baku (al-tsawābit) dalam agama.

Sebelum mengkaji proses terbentuknya pemegang otoritas 
dalam Islam sebagaimana dimaksud Abou El Fadl�� ada baiknya 
memperjelas pemahaman terhadap teori otoritas. Secara definitif�� 
istilah otoritas sulit dijelaskan karena mengandung ambiguitas dan 
kompleksitas penggunaan istilah yang ditujukan dalam berbagai 
jenis aktivitas sosial yang serba ragam.

Istilah otoritas mengacu pada perspektif penggunanya. Misal-
nya�� perspektif para teoritisi konservatif yang cenderung memper-
tegas eksistensi bentuk otoritas dan mempertahankan pentingnya 
otoritas bagi stabilitas serta preservasi gaya kehidupan bermasyarakat. 
Berbeda dengan para teoritisi liberal�� sosial�� dan anarkis yang 
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memaknai otoritas dengan berbagai macam derajat kecurigaan. 
Para rasionalis liberal memandang otoritas sebagai perampasan 
hak-hak pribadi untuk secara mandiri berpikir dan menentukan 
keputusannya�� sedang kaum sosialis menganggap otoritas sebagai 
sesuatu pemutarbalikan idelogi dalam bentuk ketidakadilan kelas 
penguasa�� sementara para ahli anarkis memandang semua bentuk 
otoritas sebagai suatu sumber korupsi sosial.5 Namun secara umum 
sifat dasar otoritas adalah menempatkan kemampuan untuk membuat 
pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai 
dengan keinginan pihak yang mempunyai otoritas.6

Terkait dengan otoritas�� Abou El Fadl membaginya menjadi 
dua jenis����� otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif 
mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk�� meng-
ambil keuntungan�� mengancam�� atau menghukum�� sehingga orang 
yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis 
mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sedang 
otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif�� 
yakni kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku 
seseorang atas dasar kepercayaan.7

Meminjam terminologi Richard Friedman�� Abou El Fadl membe-
dakan antara “memangku otoritas” (being in authority, berada dalam 

5 April Carter�� Otoritas dan Demokrasi�� diterjemahkan oleh Sahat Simamora 
(Jakarta����� Rajawali�� 1985)�� h. 1-3.

6 Maswadi Rauf�� “Kata Pengantar” dalam April Carter�� Otoritas dan 
Demokrasi�� h. viii.

7 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 37. Bandingkan dengan nuansa dua model 
otoritas menurut Carter�� yaitu kemampuannya untuk menghasilkan kesetiaan 
yang bersifat sukarela dan kemampuannya untuk memerintah dan memaksakan 
kepatuhan. Sementara Secara mekanis otoritas yang bersifat koersif (kekerasan) 
dalam melaksanakan otoritasnya merupakan suatu hal yang mudah. Otoritas ini 
hanya memerlukan kekuatan (power) yang melebihi kekuatan dari fihak yang 
akan dikuasai. Adapun otoritas yang bersifat persuasif dihadapkan pada kenyataan 
bahwa manusia adalah makhluk berakal (rational)�� maka diperlukannya dialektika 
argumentasi untuk menundukkan nalar manusia tersebut dengan menujukkan 
kerugian dan keuntungan dalam suatu masalah sehingga pandangan manusia 
tersebut dapat berubah. Lihat Maswadi Rauf�� “Kata Pengantar��” h. viii dan xi.
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kekuasaan) dan “memegang otoritas” (being an authority, keberadaan 
kekuasaan).8 Menurut Friedman�� sebagaimana ditulis Abou El Fadl�� 
“memangku otoritas” diartikan sebagai suatu otoritas didapatkan 
dengan jabatan struktural dan cenderung memaksa kepada orang 
lain untuk menerima otoritas tersebut. Dalam kasus ini tidak dikenal 
adanya “ketundukan atas keputusan pribadi��” karena seseorang 
bisa saja berbeda pendapat dengan yang memangku otoritas�� 
namun tidak memiliki pilihan lain kecuali menaatinya. Sedangkan 
“pemegang otoritas” adalah suatu otoritas yang didapatkan tanpa 
jabatan struktural dan paksaan�� melainkan karena kapabilitas�� 
integritas dan akseptabilitas seseorang yang berimbas pada lahirnya 
kesadaran orang lain untuk menerimanya.9

Secara sintesis Abou El Fadl menganggap terminologi “me-
mangku otoritas” Friedman tidak lain adalah otoritas koersif�� 
karena orang yang memiliki jabatan struktur ditaati lantaran 
memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa. Sementara otoritas 
persuasif sejalan dengan makna ungkapan “memegang otoritas��” 
dengan memegang otoritas atau menjadi otoritatif melibatkan 
unsur kepecayaan�� dan setiap perilaku yang dapat memelihara 
kepercayaan tersebut�� termasuk memberikan argumentasi persuasif�� 
akan melanggengkan dan meningkatkan otoritas semacam ini.10

Abou El Fadl mengatakan bahwa otoritas persuasif atau “pe-
megang otoritas” tidak melibatkan penyerahan secara total atau 
penyerahan otonomi tanpa syarat.11 Sejalan dengan Abou El Fadl�� 

8 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 37.
9 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 37-38. Dengan mengacu pada Friedman�� 

nampaknya El Fadl memperoleh inspirasinya tentang otoritas dari konsep pokok 
otoritas masyarakat aristokratis (kekuasaan dalam Pemerintah Kuno) yang 
bersandar pada status hirarkis sosial dan berdasar pada ilmu pengetahuan (baca����� 
kapabilitas dan akseptabilitas). Hal ini menunjukkkan bahwa dalam pandangan 
El Fadl�� konsep otoritas masyarakat aristokratis masih tetap mampu mendesakkan 
pengaruhnya. Dengan kata lain�� masyarakat kontemporer masih tetap belum 
berubah. Untuk memperdalam pemahaman konsep otoritas masyarakat 
aristokratis�� lihat Carter�� Otoritas dan Demokrasi�� h. 7-24.

10 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 42.
11 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 43.
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dalam pandangan Carter “pemegang otoritas” memiliki suasana 
otoritarian terhadap pihak lain (baca����� bawahannya)�� tetapi itu tidak 
harus menuntut kepatuhan mutlak dari pihak lain. Seseorang yang 
mempunyai keahlian pengetahuan (kapabilitas dan akseptabilitas) 
berada dalam posisi memberikan pelayanan kepada pihak lain 
yang berharap pada keterampilannya dengan mempertimbangkan 
urgensinya sehingga terbuka peluang untuk tidak menerima atau 
mencari alternatif lain.12 Dengan bahasa lain�� terungkap dalam 
pernyataan Abou El Fadl bahwa “menyejajarkan antara otoritas 
dengan praktik taklid adalah hal yang tidak masuk akal”13 tampaknya 
telah menemukan momentumnya.

Dengan menggunakan teori otoritas tersebut Abou El Fadl 
mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas 
dalam diskursus Islam. Dalam konstruksinya yang menyebutkan 
bahwa konsep otoritas Islam sebagai wujud yang menjembatani 
kehendak Tuhan�� Abou El Fadl memerhatikan tiga hal berikut����� (1) 
berkaitan dengan “kompetensi” (otentisitas)�� (2) berkaitan dengan 
“penetapan makna��” dan (3) berkaitan dengan “perwakilan.” Tiga 
pokok persoalan ini�� menurut Abou El Fadl�� memainkan peranan 
penting dalam membentuk “pemegang otoritas” dalam dikursus 
Islam.14

Menempatkan otoritas dalam diskursus Islam bukan tanpa 
persoalan�� karena dengan sikap kesewenang-wenangan terhadap 
gagasan otoritas akan menggiring orang pada sikap otoritiarianisme. 
Dengan demikian�� meniscayakan gagasan otoritas di satu sisi akan 
saling berhadapan dengan sikap otoritarianisme di sisi lain.

Lalu�� apa yang dimaksud Abou El Fadl dengan otoritarianisme? 
Pada dasarnya pembicaraan ini bukanlah pembicaraan yang bersifat 
sosiologis�� namun lebih berfokus pada proses penafsiran yang 
dilakukan oleh seseorang untuk memahami kehendak Tuhan yang 

12 Carter�� Otoritas dan Demokrasi�� h. 31.
13 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 40.
14 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 50-51.
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tertuang dalam teks dan pada proses penyampaian makna hasil dari 
penafsiran tersebut kepada orang lain.

Abou El Fadl memandang otoritarianisme sebagai “tindakan 
mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks 
dalam sebuah penetapan makna�� dan kemudian menyajikan 
penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti�� absolut�� dan menen-
tukan.”15 Otoritarianisme juga ditandai dengan penyatuan pembaca 
dengan teks. Sehingga penetapan pembaca itu akan menjadi 
perwujudan eksklusif teks tesebut. Akibatnya�� teks dan konstruksi 
pembaca akan menjadi satu dan serupa. Dalam proses ini teks 
tersebut akan tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca 
menjadi pengganti teks.16 Dengan demikian pembaca hanya akan 
melahirkan penafsiran yang otoriter. Lebih jauh lagi melahirkan 
fanatisme yang mengkultuskan penafsiran-penafsiran itu sehingga 
menganggap hasil penafsirannya memiliki kompetensi (otentisitas) 
yang sama dengan teks asal (al-Qur’an dan al-Sunah).

Dalam posisi seperti ini�� maka secara realitas ontologis otorita-
rianisme berarti pengambilalihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan 
(manusia). Perbedaan antara wakil dan Tuhannya menjadi tidak 
jelas dan kabur.17 Ujungnya pernyataan antara seorang wakil dan 
kehendak Tuhan menjadi satu dan serupa.

Pada tataran subjektifitas penafsiran�� Abou El Fadl menegaskan 
bahwa dalam semua penafsiran terdapat kecenderungan yang pasti 
mengarah kepada otoritarianisme�� ditandai dengan “penetapan 
makna yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah.” Bagi Abou 
El Fadl�� lagi-lagi dalam pengertian ini�� moralitas tertinggi adalah 
moralitas diskursusnya�� bukan semata ketetapannya. Dalam konteks 
otoritarianisme�� gagasan tentang “teks terbuka” sangat membantu 
untuk memahami pemikiran Abou El Fadl. Al-Qur’an dan al-Sunah 
baginya — meminjam istilah Umberto Eco — merupakan “karya 

15 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 138-139.
16 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h.  206.
17 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 205.
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yang terus berubah” (work in movement)�� yang membiarkan dirinya 
terbuka bagi strategi penafsiran.18

Abou El Fadl menambahkan bahwa dalam penetapan makna 
terdapat proses dialektika yang tidak akan pernah final�� sebaliknya 
penafsiran yang otoriter akan menganut sebuah tesis bahwa ia akan 
tiba pada sebuah kebenaran akhir�� atau akan mencapai sebuah 
sintesis bahwa ia mesti dipandang final dan tidak bisa berubah. 
Dengan ungkapan lain�� proses penafsiran otoriter ini percaya bahwa 
ia mendengar firman Tuhan dengan jelas dan lugas�� serta bebas dari 
ambiguitas. Seandainya penafsiran otoriter ini sepenuhnya terlibat 
dalam proses dialektika�� maka ia akan memperpendek proses 
tersebut. Sekali lagi�� teks memiliki spektrum yang luas. Selalu ada 
ketegangan antara teks dan representasinya.19

Berangkat dari tulisan di atas dapat dikatakan bahwa otorita-
rianisme sebenarnya berseberangan dengan gagasan tentang 
kemutlakan pengetahuan Tuhan. Al-Qur’an secara tegas menyata-
kan bahwa pengetahuan Tuhan bersifat mutlak dan bahwa pengeta-
huan-Nya tidak dapat disejajarkan dengan pengetahuan siapa 
pun.20 Al-Qur’an juga menyatakan�� “Telah sempurnalah firman 
Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah 
firman-firman-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui” (Q 6����� 115).21 Di tempat lain al-Qur’an menyatakan 
bahwa semua pengetahuan ada batasnya�� sehingga al-Qur’an jelas 
menyebutkan�� “Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki. 
Di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang Maha 
Mengetahui” (Q 12����� 76).

18 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 212.
19 Khaled Abou El Fadl�� Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang 

Sewenang-wenang dalam Islam�� diterjemahkan oleh Kurniawan Abdullah (Jakarta����� 
PT Serambi Ilmu Semesta�� 2003)�� h. 54.

20 Beberapa penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat al-Qur’an (Q 2����� 225; 
24����� 35�� 58-59; 46����� 23; 67����� 26).

21 Para penafsir al-Qur’an berpandangan bahwa ayat ini berarti tidak ada 
seorang pun yang dapat mengubah al-Qur’an secara fisik.
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Prasyarat Pemegang otoritas

Setelah menguraikan konsep otoritas dan otoritarianisme�� lalu 
Abou El Fadl mengajukan lima prasyarat keberwenangan yang 
harus dipenuhi oleh seseorang�� kelompok�� lembaga dan institusi 
keagamaan dalam mengambil sebuah keputusan fatwa keagamaan. 
Prasyarat-prasyarat yang diajukan El Fadl bukan merupakan 
standar baku dan mutlak untuk menentukan siapa yang berhak 
menjadi wakil Tuhan. Namun setidaknya dapat dijadikan salah satu 
pendekatan dalam memahami sejauh mana otoritas Tuhan dapat 
diwakilkan kepada manusia atau lembaga.

Kelima prasyarat22 yang menjadi landasan pelimpahan otoritas 
yang diajukan Abou El Fadl adalah sebagai berikut����� 

1. Kejujuran (honesty)�� sikap tidak berpura-pura memahami 
apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus 
terang tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya 
dalam memahami kehendak Tuhan. Kejujuran juga berarti 
tidak membatasi�� menyembunyikan�� berbohong atau 
menipu�� dan menjelaskan semua perintah yang telah ia 
pahami.

2. Kesungguhan (diligence)�� upaya yang keras dan hati-
hati karena bersentuhan dengan hak orang lain. Harus 
menghindari sikap yang dapat merugikan hak orang lain 
karena semakin besar pelanggaran terhadap orang lain 
semakin besar pula pertanggungjawaban di sisi Tuhan. 
Kesungguhan ini tidak mudah diukur. Tetapi ia�� paling 
tidak�� merenungkan persoalan yang sedang dihadapi�� 
memaksimalkan upayanya dalam menyelidiki�� mengkaji 
dan menganalisis perintah-perintah yang ada. 

3. Kemenyeluruhan (comprehensiveness)�� upaya untuk menye-
lidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan memper-
timbangkan semua nashsh (teks) yang relevan dan tidak 

22 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 99-104.
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melepas tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau 
menemukan alur pembuktian tertentu.

4. Kemasukakalan (reasonableness)�� upaya penafsiran dan 
analisis terhadap nashsh secara rasional. Dalam melakukan 
interpretasi�� kita tidak perlu melakukan “penafsiran yang 
berlebihan” dengan cara memasukkan sebuah teks fiktif 
yang tidak konsisten ke dalam teks tersebut. Dalam 
pengertian lain�� kita tidak boleh membaca teks dengan 
cara sedemikian rupa sehingga tiba pada kesimpulan bahwa 
teks tersebut memberikan perintah-perintah seperti yang 
diinginkan pembaca�� bukan menampilkan perintah yang 
sebenarnya dikehendaki teks. Penafsiran yang berlebihan 
dapat terjadi dengan dua cara. Pertama�� membuka teks 
untuk dimasuki beragam makna yang tidak terbatas 
sehingga tidak dapat ditampung oleh teks itu sendiri. 
Kedua�� sikap yang keras meyakini bahwa teks itu hanya 
dapat menampung sebuah makna sehingga menutup 
kemungkinan pemaknaan yang lain. Kedua cara tersebut 
— membuka teks tanpa batasan dan menutup teks secara 
sewenang-wenang — adalah bentuk pelanggaran terhadap 
prasyarat rasionalitas dan prasyarat lain.

5. Pengendalian diri (self-restraint)�� tingkat kerendahan hati 
dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan 
kehendak Tuhan. Prasyarat ini dijelaskan dengan baik 
dalam ungkapan “Wa Allāh a‘lamu bi al-shawāb” (Dan 
Tuhan lebih tahu yang terbaik). Gagasan utama ungkapan 
ini adalah bahwa seorang wakil harus memiliki kewaspadaan 
tertentu untuk menghindari penyimpangan atas peranan 
Tuhan. Pengendalian diri mengandung arti bahwa seorang 
wakil harus mengenal batasan peranan yang dimilikinya. 

Abou El Fadl mengandaikan bahwa kelima prasyarat di atas 
menentukan hubungan keberwenangan yang dilandasi rasa saling 
percaya����� bahwa y akan memandang x memiliki otoritas untuk diikuti 
karena y percaya kepada x. Namun�� kepercayaan ini didasarkan 
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pada sebuah asumsi rasional bahwa kelima prasyarat tersebut telah 
terpenuhi. Dengan kelima prasyarat ini seseorang atau institusi tidak 
akan secara gegabah menganggap diri sebagai wakil Tuhan. 

Untuk menjawab kritik yang muncul kemudian terhadap 
kelima prasyarat ini�� Abou El Fadl telah menyiapkan jawaban 
bahwa semua ini adalah dlarūriyāt ‘aqliyyah (keharusan yang 
bersifat rasional) bagi hubungan yang benar-benar logis antara 
wakil�� Tuannya�� dan perintah-perintah dalam sistem ajaran Islam. 
Jika kita menolak logika perwakilan dan perintah-perintah Tuhan�� 
maka dlarūriyāt ‘aqliyyah menjadi tidak relevan. Bagi Abou El Fadl�� 
sejumlah keharusan yang bersifat rasional ini menjadi satu-satunya 
cara untuk mempertahankan keseimbangan yang pantas antara 
gagasan tentang pertanggungjawaban pribadi�� realitas keberagaman 
dan kompleksitas perintah�� dan peranan mutlak Tuhan sebagai pusat 
rujukan. Sangat masuk akal untuk menyatakan bahwa harus ada 
pembagian peranan�� pelimpahan tugas�� dan keharusan adanya rasa 
saling percaya�� kecuali jika semua wakil ingin mengabdikan dirinya 
sepanjang masa untuk memecahkan perintah Tuhan.23 

Menarik di sini untuk mengkaji dinamika yang terjadi di 
Indonesia. Kasus pelarangan (pengharaman)�� tudingan sesat dan 
menyesatkan�� atau tuduhan memiliki pemikiran dan cara beragama 
yang keluar dari ajaran Islam seringkali terjadi. Baik itu dilakukan 
oleh lembaga keagamaan yang dianggap berkompeten mewakili 
pemerintah atau yang dilakukan oleh ormas-ormas dan tokoh-tokoh 
Islam sebagai representasi umat Islam. Bagi penulis�� sikap demikian 
menjadi ancaman atas kebebasan berpikir dan mengancam pluralitas 
ciptaan Tuhan sehingga dapat menghambat perkembangan dan 
kemajuan peradaban Islam. 

Kemunduran Islam terjadi manakala kreativitas kaum intelektual 
dibatasi. Hal tersebut sangat mungkin terjadi manakala setiap muncul 
gagasan yang berbeda dari mainstream yang ada di tengah masyarakat 
dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Terlebih ketika 
terjadi pembunuhan karakter�� ancaman dan tindakan refresif lain. 

23 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 104.
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Padahal belum tentu benar-benar sesat dan menyimpang. Bisa saja 
hanya sebatas pada persoalan perbedaan penafsiran dan pemahaman. 
Di sini barangkali sering terjadi bias antara sesat dan berbeda. Definisi 
sesat dan menyimpang bukan lagi terletak pada metodologi berpikir 
yang digunakan. Apakah masih menggunakan cara berpikir yang 
dibenarkan menurut Islam atau tidak. Akan tetapi seringkali ukuran 
sesat dan menyimpang adalah berbeda dengan penafsiran yang 
dipegang oleh penguasa atau mayoritas umat Islam. 

Sudah saatnya semua pihak melakukan instrospeksi diri bahwa 
kebenaran dan agama Islam bukan hanya milik sebuah golongan�� 
lembaga atau orang-orang yang sepaham dengan kita�� melainkan 
milik semua makhluk Tuhan di muka bumi. Otoritas kebenaran 
benar-benar mutlak menjadi milik Tuhan. Mari kita singkirkan 
jauh-jauh nafsu syahwat kita yang sering muncul dalam wujud 
arogansi dan sikap otoriter untuk mengatakan bahwa cara beragama 
kita lebih baik dan benar dari orang lain yang memiliki penafsiran 
dan cara memahami (menjalankan) ajaran Islam berbeda dengan 
kita. 

Wahhabisme: Sebuah Kasus

Selain memberi kontribusi positif terhadap perkembangan 
Islam�� beberapa kelompok dalam Islam juga memberi andil negatif 
yang menyebabkan sikap dan pandangan fanatis para penganutnya 
menjadikan Islam dipandang sebagai agama yang identik dengan 
kekerasan. Kelompok ini bergerak dengan tujuan melakukan 
pemurnian ajaran Islam walaupun fakta menunjukkan bahwa 
gerakan mereka justru meruntuhkan nilai-nilai utama moralitas 
yang menjadi basis agama. 

Salah satu kelompok puritan yang persebarannya begitu cepat di 
dunia Islam belakangan ini adalah Wahhabi. Dari berbagai riset yang 
dikembangkan�� Abou Al Fadl menilai bahwa simbolisme�� logika�� dan 
bahasa gerakan Wahhabi semakin hari terus berkembang di dunia 
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Islam.24 Secara terang ia menunjuk Wahhabisme sebagai gejala umum 
dan merupakan contoh kasus paling jelas yang memandang Islam 
dengan pemahaman simplistis dan reduksionis dengan menempatkan 
otoritas mereka sebagai “Kehendak Tuhan.” Pada kesempatan lain�� 
Abou El Fadl mengklaim bahwa di era paskakolonial�� gerakan 
tersebut semakin membahayakan warisan kekayaan�� keilmuan dan 
peradaban Islam�� ketimbang era kolonialisme.25

Wahhabisme merupakan gerakan pembaharuan ideologi yang 
landasan teologisnya diletakkan oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab 
(w. 1729)�� seorang pembaharu abad ke-18. Konsep dan pemikiran 
gerakan ini ia paparkan secara jelas dalam bukunya�� Kitāb al-Tawhīd 
alladzī huwa Haqq Allāh ‘alā al-‘Abīd. Pada akhir abad ke-18�� doktrin 
gerakan Wahhabi dimasukkan ke dalam struktur politik dan militer 
keluarga Sa‘ud di Semenanjung Arab sebagai upaya menentang 
hegemoni kerajaan Turki Utsmani di wilayah tersebut. Penentangan 
terhadap kekuasaan Turki Utsmani ini berhasil dipatahkan oleh 
kekuatan Mesir  di bawah pimpinan Muhammad ‘Ali (memerintah 
tahun 1805-1848). Ideologi Wahhabi dihidupkan kembali pada awal 
abad ke-20 pada masa kepemimpinan ‘Abd al-‘Aziz ibn Sa‘ud yang 
berhasil menggabungkan ideologi puritan dengan kekuatan politik 
dan militernya dan suku-suku di sekitarnya. Inilah titik awal kelahiran 
apa yang kemudian dikenal dengan Arab Saudi. 

Dengan semangat puritanistik�� ‘Abd al-Wahhab berusaha 
menyingkirkan berbagai penyimpangan dalam Islam. Wahhabisme 
menentang ketidakmenentuan zaman modern dengan melarikan 
diri menuju literalisme kaku (strict literalism) di mana teks menjadi 
satu-satunya sumber legitimasi. Dalam konteks ini�� Wahhabi secara 
terang-terangan menunjukkan permusuhan ekstrem terhadap 
intelektualisme dan mistisisme. Wahhabisme mengajarkan umat 
Islam wajib kembali kepada Islam yang yang murni�� sederhana dan 
terus terang. Yang terpenting�� Wahhabisme menolak setiap usaha 
untuk menginterpretasikan hukum ilahi dari perspektif historis�� 

24 El Fadl�� Atas Nama Tuhan�� h. 36. 
25 El Fadl�� Melawan Tentara Tuhan�� h. 17-38.
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kontekstual�� dan memandang sejarah Islam sebagai korupsi atas 
Islam yang sejati dan otentik.26

Wahhabisme�� menurut Abou El Fadl�� menyumbangkan cara 
membaca al-Qur’an yang membelenggu atau secara isolatif�� artinya 
ketika mereka menafsirkan al-Qur’an�� kebenaran-kebenaran hanya 
dibatasi untuk mereka sendiri. Mereka tidak berusaha mendialogkan 
al-Qur’an dengan kebenaran historis dan sosiologis. Kalau pun ada 
kebenaran historis dan sosiologis�� itu adalah hanya menjadi milik 
mereka. Inilah yang mengesankan bahwa Islam itu seolah-olah 
agama yang tidak toleran. Pada hal di dalam Islam�� ajaran-ajaran 
mengenai toleransi dijunjung tinggi.

Selain ciri-ciri yang sepintas disebut di atas�� beberapa ciri 
Wahhabisme yang bisa dirangkum menurut pandangan Abou El 
Fadl adalah sebagai berikut�����

a. Islam yang sederhana; warna Arab (suku badui) yang kuat. 
Wahhabisme mencurigai apa saja yang tidak datang dari Arab�� 
misalnya filsafat (Yunani); mistisisme (Persia); praktik Sufi dan 
silsilah (Turki).

b. Wahhabisme menganggap pluralisme sebagai penyebab 
perpecahan umat Islam. Menurut mereka terdapat garis tegas 
antara yang Muslim dan kafir. Mereka menolak sebutan Islam 
tengah (wasathan) atau yang disebut dengan Islam moderat. 
Selain itu�� mereka menghalalkan darah orang yang dianggap 
telah keluar dari Islam.

c. Penafsiran literal terhadap al-Qur’an. Gerakan ini menentang 
penggunaan pikiran sehingga orang seperti Fakhruddin al-Razi 
mereka masukkan ke dalam kelompok kuffār.

d. Pemiskinan intelektual karena kembali ke al-Qur’an dan al-
Sunah tanpa membuka pintu interpretasi di luar penafsiran 
yang mereka miliki. Mereka juga anti fikih klasik dan tidak 
memiliki apresiasi terhadap sejarah Islam.

26 Khaled Abou El Fadl�� Islam dan Tantangan Demokrasi�� diterjemahkan oleh 
Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani (Jakarta����� Ufuk Press�� 2004)�� h. 144-145.
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e. Kreativitas dan kesenangan pada musik atau puisi�� misalnya�� 
dianggap bagian dari praktik menyekutukan Tuhan. Implikasi 
paling akhir����� penghancuran patung-patung Buddha di Bamiyan 
oleh pemerintahan Taliban.

f. Doktrin al-wara‘ wa al-bara’ (loyalitas dan disosiasi). Doktrin 
ini mengajarkan agar kaum Muslim tidak boleh berteman�� 
bersekutu dan meniru musuh non-Islam dan Muslim heretik�� 
dan musyrik. Mereka juga menentang keras jika ada seorang 
Muslim yang menjawab salam non-Muslim�� bahkan sampai 
menyebut panggilan “saudara” pun diharamkan. 

g. Anti Kekaisaran Turki Utsmani karena alasan etnosentrisme.
h. Kesederhanaan�� ketegasan�� dan absolutisme. Atraktif bagi pola 

hidup suku Badui.

Dalam perkembangan paling mutakhir�� pengaruh Wahhabi 
telah menyebar ke seluruh dunia Islam�� bahkan hanya lewat ekspose 
versi Islam ini kepada jutaan jamaah haji yang pergi ke Mekkah 
setiap tahunnya. Wahhabi mengajarkan bahwa kaum Muslim yang 
benar harus memiliki kepedulian terhadap politik dan jalannya 
pemerintahan di sebuah negara. Jika para penguasa mereka gagal 
bertindak dan berperilaku sebagai Muslim yang baik�� jika mereka 
gagal membangun suatu negara di mana hukum-hukum Syariah 
dilembagakan dan dijalankan�� maka setiap Muslim memiliki 
kewajiban keagamaan untuk menggantikan penguasa itu dan 
pemerintahannya yang tidak Islami. Sekalipun corak khusus Islam 
versi Wahhabi yang puritan itu bukan merupakan tujuan akhir 
semua pembaru Muslim dewasa ini�� pesan-pesannya mengenai 
aktivisme politik dan kaitan antara iman dan perbuatan jelas sudah 
tertanam dalam.

Wahhabisme tidak menyebar di dunia Muslim modern di 
bawah benderanya sendiri�� melainkan di bawah bendera kaum 
Salafi. Salafisme merupakan ajaran yang didirikan pada akhir abad 
ke-19 oleh pembaharu Muslim Muhamamd ‘Abduh�� Jamaluddin 
al-Afghani�� dan Rasyid Ridla. Salafisme menyerukan agar kaum 
Muslim mengikuti teladan Nabi dan para sahabat (al-salaf al-shālih). 
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Secara metodoligis�� Salafisme hampir identik dengan Wahhabisme 
kecuali bahwa Wahhabisme jauh lebih tidak toleran terhadap 
keragaman dan perbedaan pendapat. Dalam berbagai literatur 
mereka�� para imam Wahhabi secara konsisten menggambarkan 
diri mereka sebagai kaum Salafi dan bukan kaum Wahhabi. Karena 
inilah maka tak heran mereka mendapat sambutan di sebagian 
kalangan umat Muslim.27

Ikhtitam

Melalui karyanya�� Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke 
Fikih Otoritatif�� Abou El Fadl hendak memberi panduan bagi umat 
Islam bagaimana seharusnya al-Qur’an diperlakukan. Ia menegaskan 
bahwa al-Qur’an adalah sebuah teks yang berbicara melalui 
pembacaannya. Kemampuan manusia untuk menafsirkan teks-teks 
adalah berkah dan beban sekaligus. Berkah karena kemampuan 
memberikan kelenturan untuk mengadaptasi teks untuk mengubah 
situasi. Beban karena pembaca harus betanggung jawab atas 
tindakannya itu. Setiap teks menyediakan pelbagai kemungkinan 
pemaknaan. Segala kemungkinan tersebut dieksploitasi�� dibangun 
dan akhirnya ditentukan oleh upaya pembacanya. Apabila moralitas 
pembacanya tidak toleran�� maka akan menghasilkan penafsiran 
yang tidak toleran pula.

Otoritarianisme yang menjadi pusat perbincangan dalam 
buku ini ternyata terlahir dari metodologi hermeneutika yang 
merampas dan menundukkan mekanisme pencarian makna dari 
sebuah teks ke dalam pembacaan yang sangat subjektif dan selektif. 
Subjektivitas yang lahir dari hermeneutika otoriter ini melibatkan 
penyamaan antara maksud pengarang dan maksud pembaca�� dengan 
memandang maksud tekstual dan otonomi teks sebagai hal yang 
bersifat sekunder. Lebih jauh lagi�� dengan menganggap maksud 
tekstual menjadi tidak penting dan dengan menghapus otonomi 

27 El Fadl�� Islam dan Tantangan Demokrasi�� h. 147.
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teks�� maka seorang pembaca yang subjektif pasti akan melakukan 
kesalahan penafsiran atau kecurangan dan melanggar syarat-syarat 
yang lain.

Kehadiran Abou El Fadl dengan setumpuk fakta baru hasil 
penelusurannya atas khazanah pemikiran Islam klasik memberikan 
nuansa segar bagi dunia Islam. Tawaran akan pentingnya progresivitas 
Islam yang dikemukakan Abou El Fadl menjadi utuh tatkala ia tidak 
hanya bermain-main dengan penafsiran teks-teks Islam secara 
liberal�� namun lebih mengedepankan aspek kontekstual. Dalam 
karya-karyanya�� ia mampu menerjemahkan Islam ke dalam kancah 
era modern tanpa pernah sedikit pun menghilangkan signifikansi 
Islam bagi umat manusia�� bagi kehidupan sosial. v
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BeRKenAlAn DenGAn AGAmA-AGAmA�

Mahatma Gandhi

Menjelang akhir tahun kedua masa studiku di Inggris aku 
berjumpa dengan dua orang Teosofis (penganut Teosofi)�� yang kedua-
duanya bersaudara dan tidak menikah. Mereka berdua bercerita 
kepadaku tentang Bhagawad Gita. Mereka telah membacanya dalam 
terjemahan Sir Edwin Arnold��2 yang berjudul The Song Celestial�� 
dan mengajakku membaca Bhagawad Gita dalam bahasa aslinya�� 
Sanskerta�� dengan mereka. Aku merasa malu�� karena aku belum 
pernah membaca syair suci itu baik dalam bahasa Sanskerta mapun 
dalam bahasa Gujarat. Aku terpaksa menceritakan kepada mereka 
bahwa aku belum pernah membaca Bhagawad Gita�� tetapi aku 
akan membacakannya dengan senang hati bersama dua orang itu. 
Meskipun pengetahuanku tentang bahasa Sanskerta sangat kurang�� 
aku masih berharap mampu memahami Bhagawad Gita dalam 
bahasa aslinya sampai aku bisa menceritakan bahwa terjemahan itu 
gagal menampilkan makna yang terkadung di dalamnya.

Aku mulai membaca Bhagawad Gita besama dua orang Teosofis 
itu. Ayat-ayat dalam dalam bab kedua yang aku bacakan bersama 
mereka�����

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari M.K. Gandhi�� My Experiment 
with Truth: An Autobiography�� translated from the Gujarati by Mahadev Desai 
(Mumbai����� Jaico Publishing House�� 2008)�� Bab 20�� yang berjudul “Acquaintance 
with Religions��” h. 64-69. 

2 Sir Edwin Arnold (1832-1904) adalah seorang penyair dan jurnalis Inggris�� 
yang terkenal karena karyanya The Light of Asia [KAN].
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Apabila seseorang
Memikirkan objek-objek indra�� maka akan muncul
Ketertarikan; dari ketertarikan muncul keinginan�� 
Keinginan menyalakan nafsu galak�� nafsu galak membiakkan
Kesembronoan; kemudian ingatan — semuanya hilang —
Menghancurkan tujuan mulia�� dan melemahkan pikiran��
Hingga tujuan�� pikiran�� dan manusia semuanya musnah [2����� 
62-63].

Ayat-ayat ini melahirkan sebuah kesan mendaam dalam pi-
kiranku�� dan masih berdenging di telingaku. Buku ini megejutkanku 
sebagai sebuah karya yang bernilai luar biasa. Kesan itu sungguh 
telah tumbuh padaku hingga akibatnya aku menganggapnya hari 
itu sebagai buku par excellence pengetahuan tentang Kebenaran. 
Ia telah memberiku bantuan yang tak terhingga nilainya pada 
saat-saat kemurunganku. Aku telah membaca hampir semua 
terjemahan Inggrisnya�� dan aku memandang terjemahan Sir Edwin 
Arnold sebagai terjemahan terbaik. Ia mengimani dan setia pada 
teks Bhagawad Gita�� dan�� sekalipun begitu�� teks itu tidak tertulis 
seperti sebuah terjemahan. Meskipun aku membaca Bhagawad Gita 
bersama dua teman itu�� aku tidak bisa berlagak mempelajarinya 
ketika itu. Hanya setelah beberapa tahun kemudian Bhagawad Gita 
menjadi sebuah buku bacaan setiap hari bagiku.

Saudara-saudara itu juga menganjurkan agar aku membaca 
The Light of Asia oleh Sir Edwin Arnold�� yang aku ketahui hingga 
saat itu hanya sebagai penulis The Song Celestial�� dan aku membaca 
karya itu dengan perhatian dan minat lebih besar daripada perhatian 
dan minatku membaca Bhagawad Gita. Segera setelah aku mulai 
membaca The Light of Asia�� terjemahan Bhagawad Gita itu�� aku 
tidak bisa berhenti membacanya. Dua orang bersaudara itu juga 
mengajakku bertandang ke tempat tinggal Madame Blavatsky3 dan 

3 Helena Petrovna Blavatsky(1831-1891)�� yang dikenal dengan nama 
Madame Blavatsky�� adalah pemimpin sistem religio-filosofis modern yang dikenal 
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memperkenalkanku pada Madame Balavatsky dan Mrs. Besant.4 
Mrs. Besant saat itu baru saja menjadi anggota Theosophical Society�� 
dan aku telah mengikuti dengan perhatian besar kontrovesi tentang 
konversinya. Kawan-kawan itu menganjurkan supaya aku menjadi 
anggota Theosophical Society itu�� tetapi aku dengan sopan menolak 
dengan mengatakan�� “Dengan pengetahuanku yang sedikit tentang 
agamaku sendiri aku tidak ingin menjadi anggota kumpulan 
keagamaan apapun.” Aku ingat bahwa aku telah membaca Key to 
Theosophy Madame Blavatsky atas saran dua saudara itu. Buku ini 
telah mendorong keinginanku untuk membaca buku-buku tentang 
Hinduisme�� dan telah membebaskanku dari kesalahan tentang 
gagasan yang disebarkan oleh para misionaris bahwa Hinduisme 
penuh dengan takhyul.

Hampir pada waktu yang sama aku berjumpa dengan seorang 
Kristen yang baik dari Manchester di sebuah rumah indekos 
vegetarian. Ia menceritakan kepadaku tentang agama Kristen. Aku 
menceritakan kepadanya ingatan-ingatanku pada Rajkot.5 Ia merasa 
sedih mendengar ingatan-ingatanku itu. Ia mengatakan�� “Aku 
adalah seorang vegetarian. Aku tidak minum minuman keras. Tidak 
dapat diragukan bahwa banyak orang Kristen pemakan daging 
dan minum minuman keras�� tetapi makan daging dan minum 
minuman keras tidak diperintahkan oleh Kitab Suci. Silakan 
baca Bibel.” Aku menerima anjuranya untuk membaca Bibel�� 
dan ia memberiku sebuah Bibel. Aku ingat secara samar-samar 

sebagai Teosofi (Theosophy) di Amerika Serikat. Perempuan kelahiran Rusia ini 
adalah salah seorang pendiri dan tokoh sentral Theosophical Society [KAN]. 

4 Annie Besant (1847-1933) adalah pemimpin teosofis dan nasionalis Britis 
di India. Perempuan kelahiran London itu bergabung dengan Theosophical 
Society pada 1889 dan menjadi presidennya dari 1907 sampai 1933. Tidak lama 
setelah menjadi anggota Theosophical Society ia pergi ke India dan menjadi 
seorang pemimpin nasionalis Hindu untuk kemerdekaan India [KAN].

5 Rajkot adalah sebuah kota di India Barat�� negara bagian Gujarat�� dekat 
pusat Semenanjung Kathiawar. Rajkot adalah persimpangan jalan kereta api 
utama�� pusat komersial dan pabrik�� dan markas besar administratif Distrik 
Rajkot. Kota ini dulu adalah ibukota negara bagian bangsawan Rajkot hingga 
tahun 1948 [KAN].



�����t�� ���D���

150	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014

bahwa ia sendiri dahulu menjual banyak Bibel�� dan aku membeli 
darinya sebuah edisi yang mengandung peta-peta�� konkordansi 
dan bantuan-bantuan lain. Aku mulai membacanya�� tetapi aku 
tidak bisa selesai membaca seluruh Perjanjian Lama. Aku membaca 
Kitab Kejadian�� dan bab-bab yang seluruhnya membuatku jatuh 
tertidur. Tetapi semata-mata untuk bisa mengatakan bahwa aku 
telah membaca Bibel�� aku terus bersusah payah tetap membaca 
seluruh kitab lain dalam Perjanjian Lama dengan banyak kesulitan 
dan tanpa minat sedikit pun dan tanpa memahaminya. Aku tidak 
suka membaca Kitab Bilangan.

Tetapi Perjanjian Baru melahirkan sebuah kesan yang bebeda 
bagiku�� khususnya Khotbah di Atas Bukit yang langsung menyentuh 
hatiku. Aku membandingkannya dengan Bhagawad Gita. Ayat-ayat�� 
“Tetapi aku berkata kepadamu����� Janganlah kamu melawan orang jahat. 
Apabila seseorang menampar pipi kananmu�� hadapkanlah juga pipi 
kirimu. Dan apabila seseorang menuntutmu untuk menginginkan 
bajumu�� serahkanlah juga jubahmu kepadanya” [Matius 5����� 39-40]�� 
menggembirakan hatiku luar biasa dan membuatku teringat pada 
perkataan Shamal Bhatt��6 “Untuk [membalas] semangkuk air�� 
berikanlah makanan yang berlimpah-limpah��” dan lain-lain. Pikiran 
mudaku mencoba menyatukan ajaran Bhagawad Gita�� The Light of 
Asia�� dan Khotbah di Atas Bukit. Penolakan terhadap kenikmatan 
dunia (renunciation) itu adalah bentuk tertinggi agama yang sangat 
menarik bagiku.

Pembacaan ini merangsang keinginanku yang besar untuk 
mengkaji kehidupan para guru keagamaan lain. Seorang teman 
menyarankan agar aku membaca Heroes and Hero-Worship Carlyle.7 
Aku membaca bab tentang Hero sebagai seorang nabi dan mempe-
lajari kebesaran dan keberanian Nabi itu dan kehidupannya yang 
sederhana.

6 Shamal Bhatt adalah seorang penyair cerita pada abad pertengahan dalam 
sastra Gujarat. Ia terkenal karena “padya-vaarta” (syair cerita)-nya [KAN].   

7 Thomas Carlyle (1795- 1881) adalah seorang filsuf�� penulis satiris�� esais�� 
sejarawan dan guru Skotlandia [KAN].
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Di luar perkenalan dengan agama aku tidak bisa bepergian 
pada waktu itu�� karena membaca untuk menghadapi ujian telah 
membiarkanku hampir tidak punya waktu untuk selain mata kuliah. 
Tetapi aku memperhatikan fakta bahwa aku sebaiknya lebih banyak 
membaca buku-buku keagamaan dan berkenalan dengan semua 
agama besar.

Demikian pula�� bagaimana bisa aku membantu mengetahui 
sesuatu tentang ateisme? Setiap orang India mengenal nama 
Bradlaugh8 dan apa yang dinamakan ateismenya. Aku membaca 
sebuah buku tentang itu�� yang aku lupa namanya. Buku itu tidak 
punya pengaruh padaku�� karena aku telah menyeberangi Sahara 
ateisme. Mrs. Besant yang waktu itu menjadi pusat perhatian 
telah berpaling dari ateisme kepada teisme�� dan fakta itu juga telah 
mengukuhkan keenggananku pada ateisme. Aku telah membaca 
bukunya How I Became a Theosophist.

  Itu terjadi hampir bersamaan waktunya ketika Bradlaugh 
meninggal. Ia dimakamkan di Woking Cemetery. Aku menghadiri 
pemakamannya�� sebagaimana dilakukan oleh setiap orang India 
yang tinggal di London. Beberapa orang pendeta juga hadir 
untuk memberikan kehormatan terakhir kepadanya. Saat dalam 
perjalanan kembali dari acara pemakaman kami harus menunggu di 
stasiun kereta api kami. Seorang ateis terkemuka dalam keramaian 
mengganggu salah seorang pendeta itu. “Nah�� Tuan�� Anda percaya 
pada adanya Tuhan?”

“Ya�� aku percaya��” jawab orang baik itu dengan nada suara 
yang rendah.

“Anda juga setuju bahwa lingkar bumi adalah 28.000 mil�� 
bukan?” tanya orang ateis itu dengan sebuah senyum percaya-diri.

“Mohon ceritakan kepadaku ukuran Tuhanmu dan di mana 
dia berada?”

8 Charles Bradlaugh (1833-1891) adalah seorang aktivis politik dan salah 
seorang ateis Inggris paling terkenal abad ke-19. Ia mendirikan National Secular 
Society pada 1866 [KAN].
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“Baiklah�� hendaklah kita mengetahui�� Dia berdiam di hati�� di 
hati Anda dan di hatiku.”

“Sekarang�� sekarang�� jangan jadikan aku seorang anak kecil��” 
jawab ateis terkemuka itu dengan sebuah tatapan berlagak menang 
pada kami.

Pendeta itu memilih diam dengan rendah hati.
Percakapan itu masih terus menambah prasangkaku melawan 

ateisme. v

    
Mahatma Gandhi (1869-1948) adalah pemimpin nasionalis India dan 
reformer sosial Hindu, yang memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya 
melalui revolusi nirkekerasan.
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menGenAl FUSHŪSH AL-HIKAM 
IBn ‘ARABI

Kautsar Azhari Noer

latar Belakang dan Penulisan 

Fushūsh al-Hikam adalah salah satu karya Ibn ‘Arabi (560-
638/1165-1240)1 yang paling terkenal karena paling banyak dibaca 
dan paling banyak diberi komentar (syarah) oleh para pengikutnya. 
Fushūsh al-Hikam adalah semacam ringkasan atau intisari semua 
ajaran tasawuf Ibn ‘Arabi. Karya ini ditulis oleh Ibn ‘Arabi pada masa 
kematangan intelektual dan spiritualnya�� tepatnya pada 627/1230�� 
sepuluh tahun sebelum ia wafat.

Periode sejarah politik dunia Islam secara makro ketika Ibn 
‘Arabi hidup adalah periode disintergrasi (1000-1250) yang ditandai 
oleh lahirnya dinasti-dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan 
Khalifah di Baghdad�� perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan�� 
dan Perang Salib. Disintegrasi di bidang politik dapat dipandang 

1 Perjalanan hidup Ibn ‘Arabi dapat dibaca dalam Clauda Addas�� Quest 
for the Red Sulphur: The Life of Ibn ‘Arabi �� translated from the French by Peter 
Kingsley (Cambridge�� UK����� The Islamic Texts Society�� 1993); Clauda Addas�� 
Mencari Belerang Merah: Kisah Hidup Ibn ‘Arabi �� diterjemahkan oleh Zaimul 
Am (Jakarta����� Serambi�� 2004); Stephen Hirtenstein�� The Unlimited Mercifier: The 
Spiritual Life and Thought of  Ibn ‘Arabi (Oxford�� Anqa Publishing�� 1999); dan 
Stephen Hirtenstein�� Dari Keragaman ke Kesatuan Wujud: Ajaran dan Kehidupan 
Spiritual [al-]Syaikh  al-Akbar Ibn ‘Arabi�� diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi 
Santoso (Jakarta����� PT RajaGrafindo Persada�� 2001).
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sebagai proses menuju kemunduran pertama dunia Islam (1250-
1500) yang ditandai oleh kejatuhan Baghdad kepada Hulagu Khan 
pada 1258. Masa disintegrasi itu (1000-1250) tidak serta-merta 
dipenuhi oleh kemunduran dalam semua segi peradaban Islam; masa 
ini ternyata ditandai oleh kemajuan dalam bidang-bidang Sufisme 
atau tasawuf�� sastra�� dan seni. Masa ini dan masa sebelumnya�� 
menurut Julian Baldick�� seorang sarjana dalam bidang sejarah 
Islam yang pernah mengajar di London University�� adalah masa 
konstruksi dan sistematisasi Sufisme (922-1240).2 Masa ini adalah 
masa suburnya penulisan karya-karya Sufisme oleh para penulis 
dan teoretikus tentang Sufisme seperti al-Sarraj�� al-Kalabadzi�� Abu 
Thalib al-Makki�� al-Sulami�� al-Qusyayri�� al-Hujwiri�� Abu Hamid 
al-Ghazali�� ‘Ayn al-Qudlat al-Hamadzani�� Ibn ‘Arabi�� dan Rumi. 

Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Arabi al-Tha’i al-
Hatimi dilahirkan pada 17 Ramadan 560 H�� bertepatan dengan 
28 Juli 1165 M�� di Mursia�� Spanyol bagian Tenggara�� dan wafat 
pada 22 Rabiulakhir 638 H�� bertepatan dengan November 1240 
M�� di Damaskus�� Suriah. Usia Ibn ‘Arabi ketika wafat adalah 78 
tahun menurut perhitungan tahun lunar�� atau 75 tahun menurut 
perhitungan tahun solar. Periode kehidupan Sufi dari Andalusia ini 
dapat dibagi secara garis besar ke dalam tiga fase. Pertama adalah 
fase persiapan dan pembentukan dirinya sebagai seorang Sufi (560-
598/1165-1202). Pada fase ini ia hidup di Andalusia dan banyak 
melakukan perjalanan di negeri itu dan Afrika Utara. Pada fase ini�� 
yang berlangsung selama 38 tahun menurut perhitungan tahun 
lunar atau 37 tahun menurut perhitungan tahun solar�� ia menimba 
berbagai ilmu agama dan filsafat kepada para sarjana terkemuka�� 
dan mengunjungi para Sufi untuk mengambil pelajaran-pelajaran 
dari mereka untuk menyiapkan dirinya sebagai seorang Sufi. Kedua 
adalah fase peningkatan dan pengembangan kehidupan Sufinya 

2  Julian Baldick�� Mystical Islam: An Introduction to Sufism (New York and 
London����� New York University Press�� 1989)�� h. 50-85; dan Julian Baldick�� Islam 
Mistik: Mengantar Anda ke Dunia Tasawuf, diterjemahkan oleh Satrio Wahono 
(Jakarta����� Serambi�� 2002)�� h. 71-116.
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(598-620/1202-1223). Pada fase ini�� yang berlangsung selama 22 
tahun menurut perhitungan tahun lunar atau 21 tahun menurut 
perhitungan tahun solar�� Syekh Sufi ini menetap di Mekkah dan 
melakukan banyak kunjungan ke banyak kota. Pada fase ini ia 
menulis banyak karya�� termasuk al-Futūhāt al-Makkiyyah dan 
Tarjumān al-Asywāq�� mengajar dan mengayomi para muridnya. 
Ketiga adalah fase kematangan kehidupan spiritual dan inteletulanya 
sebagai seorang Sufi (620-638/1223-1240). Pada fase terakhir ini�� 
yang berlangsung selama 18 tahun menurut perhitungan tahun 
lunar atau 17 tahun menurut perhitungan tahun solar�� Ibn ‘Arabi 
menetap di Damaskus. Pada fase inilah Syekh ini menulis Fushūsh 
al-Hikam dan menyelesaikan karya ensiklopediknya al-Futūhāt 
al-Makkiyyah�� yang telah mulai ditulisnya ketika menetap dulu di 
Mekkah.  

Fase ketika Fushūsh al-Hikam ditulis oleh Ibn ‘Arabi adalah fase 
keemasan inspirasi kreatif dalam kehidupannya. Fase ini bertepatan 
dengan pulihnya kemakmuran di Damaskus�� yang berlangsung 
selama delapan tahun kekuasaan penguasa Dinasti Ayyubiyyah yang 
baru�� al-Malik al-Asyraf. Ibn ‘Arabi mulai menetap di Damaskus 
pada 620/1223. Ia tampaknya mendambakan kehidupan yang 
tenang dan damai di usia lanjutnya di kota itu. Perlindungan para 
pemimpin di kota itu dan kemakmuran yang telah pulih di sana 
membuat Ibn ‘Arabi bisa mencurahkan banyak perhatiannya untuk 
mengajar dan menulis dengan tenang dan damai sepanjang sisa 
hidupnya. Pada fase ini Syekh hidup dengan tenang dan aman�� 
dan dikelilingi oleh keluarganya dan murid-muridnya yang banyak. 
Salah seorang muridnya adalah al-Malik al-Asyraf. Situasi fase ini 
sangat menguntungkan bagi Ibn ‘Arabi untuk mengajarkan Fushūsh 
al-Hikam kepada para murindnya.  

Dalam pengakuannya�� Ibn ‘Arabi melihat Nabi Muhammad saw 
dalam sebuah mimpi luar biasa pada bagian terakhir Muharram 627/ 
pertengahan Desember 1229 di kota Damaskus. Dalam mimpi itu�� 
ia melihat Nabi membawa kitab Fushūsh al-Hikam kepadanya dan 
menyuruhnya mengambil kitab itu dan menyebarkannya kepada 
umat manusia agar mereka dapat mengambil manfaat darinya.
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Dalam mukadimah Fushūsh al-Hikam Ibn ‘Arabi berkata�����

Aku melihat Rasulullah saw dalam sebuah mimpi menyampaikan 
kabar gembira pada sepuluh hari terakhir Muharram 727 di 
Damaskus. Di tangan beliau ada sebuah kitab�� dan beliau berkata 
kepadaku�� “Ini adalah kitab Fushūsh al-Hikam. Ambillah dan 
sebarkan ini kepada umat manusia agar mereka mengambil 
manfaat darinya.” Aku menjawab�� “Kami mendengar dan taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang berkuasa 
di antara kami�� sebagaimana kami diperintahkan.” Maka aku 
melaksanakan keinginan�� memurnikan niat�� dan mencurahkan 
tujuan dan semangat yang kuat untuk menerbitkan kitab ini 
seperti disampaikan Rasulullah saw kepadaku�� tanpa menambah 
atau menguranginya.3

Segera setelah menerima kitab ini dari Nabi Muhammad saw�� 
Ibn ‘Arabi memohon kepada Allah swt�� dalam persoalan ini dan 
dalam semua keadaan�� agar Dia menjadikannya termasuk di antara 
hamba-hamba yang tidak bisa dikuasai setan. Ia juga memohon 
kepada Allah swt agar Dia mengistimewakannya�� dalam semua 
yang ditulis oleh tangannya�� yang diucapkan oleh lidahnya�� dan 
yang dikandung oleh hatinya�� dengan kemampuan menyampaikan 
kata-kata dengan lancar dan dengan inspirasi spiritual bagi jiwanya 
dan dukungan yang melindunginya�� supaya ia menjadi penyampai�� 
bukan menjadi pengarang�� supaya “Orang-orang Allah” (ahl Allāh) 
dan “Para Pemilik Kalbu” (ashhāb al-qulūb) yang membaca kitab 
ini benar-benar meyakini bahwa kitab ini datang dari Maqam 
Penyucian (maqām al-taqdīs) yang bersih dari semua tujuan 
kejiwaan rendah yang mudah tertipu. Ia mengharapkan agar Allah 
mengabulkan permohonannya�� karena ia tidak menyampaikan 
kecuali apa yang disampaikan kepadanya dan tidak menulis dalam 

3 Ibn ‘Arabi�� Fushūsh al-Hikam�� diedit dan diberi pengantar dan komentar 
oleh Abu al-‘Ala’ ‘Afifi�� 2 volume (Beirut����� Dar al-Kitab al-‘Arabi�� 1400 H/ 1980 
M)�� 1����� 47.
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kitab ini kecuali apa yang diturunkan (diwahyukan) kepadanya. 
Namun demikian ia mengatakan dengan tegas�� “Aku benar-benar 
bukan seorang nabi atau rasul�� tetapi semata-mata seorang pewaris 
dan penanam untuk ladang akhirat.”4

Ibn ‘Arabi meyakini sepenuhnya bahwa Fushūsh al-Hikam 
adalah benar-benar kitab yang datang dari Nabi Muhammad saw 
sendiri. Kitab ini menyajikan kebijakasanaan spiritual sejati dari 
Muhammad�� tidak ditafsirkan oleh orang lain tetapi sesuai dengan 
penjelasan Nabi saw sendiri. Karena alasan ini�� Ibn ‘Arabi tidak 
pernah mengizinkan untuk menggabungkan Fushūsh dengan karya-
karyanya yang lain karena kitab ini sudah lengkap dalam dirinya 
sendiri. Tidak mungkin ada tambahan untuk kitab yang sudah 
memuat semua kebijakasanaan tertinggi semua nabi.

Sumber dan Tokoh yang mempengaruhi

Salah satu pertanyaan yang perlu diajukan di sini adalah����� 
apa sumber-sumber atau siapa tokoh-tokoh yang mempengaruhi 
Fushūsh al-Hikam Ibn ‘Arabi? Sebelum menjawab pertanyaan ini 
ada baiknya kita mengemukakan pandangan Jane Clark�� seorang 
pengkaji kontemporer tentang Sufisme Ibn ‘Arabi asal Inggris��5 
bahwa para perintis awal yang memperkenalkan karya Ibn ‘Arabi ke 
dalam bahasa-bahasa Eropa pada bagian pertama dan pertengahan 
abad ke-20 cenderung melihat Ibn ‘Arabi sebagai pemikir antinomik 
yang daya tariknya terletak pada interpretasi-interpretasinya yang 
berani dan penggunaan konsep-konsep “non-Islami” yang diambil 
dari falsafah dan kalām. A.E. Affifi�� misalnya�� yang bertanggung 
jawab atas atas salah satu kajian awal dalam bahasa Inggris��6 

4 Ibn ‘Arabi�� Fushūsh al-Hikam�� 1����� 47-48.
5 Jane Clark�� “Universal Meanings in Ibn ‘Arabi’s Fusūs al-Hikam����� Some 

Comments on the Chapter of Moses��” Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society�� 
Vol. XXXVIII (2005)����� 105-06.

6 A.E. Affifi�� The Mystical Philosophy of Muhyi [al-]Din Ibnul ‘Arabi (Lahore�� 
1964).
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melihat Syekh ini terutama sebagai seorang Neo-Platonis yang 
menggunakan al-Qur’an dan Sunah Nabi “untuk mendukung 
apapun yang dia katakan�� [tidak peduli] apakah kedua sumber ini 
mempunyai sangkut-paut dengan apa yang dia katakan itu atau 
tidak.”7 R.A. Nicholson demikian juga melihat Sufi ini sebagai 
seorang teolog spekulatif dan mempertahankan bahwa “Ibn ‘Arabi 
mengambil sebuah teks dari al-Qur’an dan mendapatkan doktrinnya 
dari Kitab Suci ini dengan sebuah mode yang terkenal bagi para 
pengkaji Philo dan Origin��”8 sedangkan Henry Corbin tidak 
ragu-ragu menisbahkan Ibn ‘Arabi dengan para mistikus Iran yang 
mengambil prinsip-prinsip Syi‘ah.9 

Jane Clark menunjukkan bahwa Sufisme Ibn ‘Arabi�� di mata para 
sarjana Barat awal�� tidak bersumber pada al-Qu’an dan al-Sunah tetapiada al-Qu’an dan al-Sunah tetapi 
pada unsur-unsur yang berasal dari luar Islam. Al-Qur’an berfungsi 
hanya sebagai pembenar atau penguat unsur-unsur dari luar Islam. 
Jika tidak ada pengecualian bagi karya-karya Ibn ‘Arabi sebagai media 
untuk megajarkan Sufisme yang dibangunnya�� maka semua karyanya�� 
termasuk Fushūsh al-Hikam�� tidak bersumber pada al-Qur’an. 

Pada tahun-tahun yang lebih belakangan ini�� kata Jane Clark��10 
terjadilah suatu perubahan yang ditandai oleh munculnya suatu 
pandangan baru yang berbeda tentang Ibn ‘Arabi. Kesarjanaan 
kontemporer sekarang cenderung pada pandangan bahwa akar 
penglihatan batini-penglihtan batini (insights) Ibn ‘Arabi tertanam 
dalam-dalam di dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad 
dan di dalam tradisi Islam�� yang memagarinya mempraktikkan 
kehidupan keagamaan baik sebagai seorang ortodoks Sunni maupun 
sebagai seorang pengikut Jalan Sufi. Michel Chodkiewicz�� salah 
seorang pengkaji terbaik tentang Ibn ‘Arabi�� misalnya�� menunjukkan 
bahwa Ibn ‘Arabi sendiri mempertahankan bahwa “segala sesuatu 

7 Affifi�� The Mystical Philosophy�� h. 191.
8 R.A. Nicholson�� Studies in Islamic Mysticism (Cambridge�� UK����� Cambridge 

University Press��  1921/78)�� h. 149. 
9 Henry Corbin�� Creative Imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi�� translated 

by Ralph Manheim (Priceton�� NJ����� Princeton University Press�� 1969).
10 Clark�� “Universal Meanings��” h. 106.
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kami bicarakan dalam pertemuan kami dan dalam tulisan kami 
datang dari al-Qur’an dan harta simpanannya.”11 Chodkiewicz 
menegaskan bahwa seluruh karya Syekh ini bisa dipandang sebagai 
sejenis tafsir al-Qur’an. Betapa besar peranan al-Qur’an dalam karya-
karya Ibn ‘Arabi sehingga mustahil memisahkan Kitab Suci ini dari 
karya-karyanya. Tepat sekali Chodkiewicz mengatakan bahwa tidak 
mungkin memahami karya-karya Syekh Akbar ini tanpa mengingat 
bahwa — meskipun ketika tidak ada kutipan langsung atau rujukan 
jelas pada ayat-ayat al-Qur’an — Kitab Suci ini selalu hadir dalam 
segala sesuatu yang dia tulis.12

Tanpa ragu�� dapat dikatakan bahwa sumber utama Fushūsh al-
Hikam�� sebagaimana sumber karya-karya lain Ibn ‘Arabi�� adalah al-
Qur’an�� dan tokoh yang berpengaruh pada karya esoterik ini adalah 
Nabi Muhammad�� yang telah memberi Syekh ini kitab ini ketika 
ia melihat Rasulullah dalam sebuah mimpi menyampaikan kabar 
gembira pada sepuluh hari terakhir Muharram 627 di Damaskus�� 
seperti dikatakannya dalam Mukadimah Fushūsh al-Hikam�� yang 
disebut di atas. 

Karakteristk 

Fushūsh al-Hikam ditandai oleh beberapa karakteristik. Salah 
satu karakteristik karya ini adalah sifat esoteriknya yang hampir tidak 
mungkin dipahami kecuali bila dibantu oleh karya-karya lain Ibn 
‘Arabi�� termasuk dan terutama al-Futūhāt al-Makkiyyah�� oleh para 
guru Sufi yang telah memahami karya ini�� dan oleh kitab-kitab syarah 
(komentar) karya ini yang ditulis oleh para pengikutnya. Orang yang 
bahasa ibunya adalah bahasa Arab dan telah mengecam pendidikan di 

11 Michel Chodkiwicz�� An Ocean without Shore: Ibn ‘Arabi, the Book, and 
the Law�� translated from French by David Streight (Albany�� NY����� State University 
of New York Press�� 1993)�� h. 20.  

12 Michel Chodkiewick�� “Some Remarks about the Role of the Quran in Ibn 
‘Arabi’s Writings��” dalam Syeda Sayidain Hameed�� ed.�� Contemporary Relevance of 
Sufism (New Delhi����� Indian Council for Cultural Relations�� 1993)�� h. 40.   
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perguruan tinggi dalam bidang kajian Islam untuk program Doktor 
belum tentu memahami kandungan makna teks-teks dalam Fushūsh al-
Hikam. Jangankan orang-orang bukan-Arab�� Abu al-‘Ala ‘Afifi�� seorang 
Mesir yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab�� pun pada mulanya 
tidak bisa memahami Fushūsh al-Hikam. Reynold A. Nicholson�� 
Profesor yang membimbing ‘Afifi untuk studi tasawuf di Universitas 
Cambridge�� Inggris�� memilih Ibn ‘Arabi sebagai topik disertasi doktoral 
mahasiswanya itu pada 1927. ‘Afifi�� mahasiswa kesayangan Nicholson 
itu�� menerima permintaan Profesor itu. Lalu�� apa yang dilakukan oleh 
‘Afifi? Simak apa yang dikatakannya berikut ini�����

Aku menerima permintaan Profesor Nicholson. Maka aku 
mencurahkan perhatian untuk membaca kitab-kitab Ibn 
‘Arabi mulai dengan [membaca] Fushūsh. Lalu�� aku membaca 
Syarh al-Qasyani atas kitab itu bebarapa kali�� tetapi Allah tidak 
membukakan kepada hatiku sedikit pun pemahaman. Padahal 
kitab itu adalah bahasa Arab yang jelas�� dan setiap kosa kata 
lafal dalam kitab itu�� apabila aku perhatikan�� dipahami artinya. 
Tetapi arti global setiap kalimat atau banyak kalimat adalah 
paling dalam rahasianya dan paling sulit dipahami�� yang beserta 
syarahnya�� tidak ada yang bertambah kecuali kerumitan dan 
perhatian serius dalam ketidakjelasan (al-ghumūd). Aku datang 
kepada Profesor itu untuk mengadukan masalahku�� dan aku 
menunjukkan kepadanya bahwa ini adalah pertama kali bagiku 
sulit memahami sebuah kitab dalam bahasa Arab sampai kepada 
batas ini. Maka ia menasehatiku agar meninggalkan Fushūsh 
dan memusatkan perhatian kepada kitab-kitab Ibn’Arabi yang 
lain. Lalu�� aku membaca lebih dari duapuluh kitab�� baik yang 
telah diterbitkan maupun manuskrip�� termasuk al-Futūhāt 
al-Makkiyyah. Sejak saat itu�� mulailah tersingkap bagiku 
konsep-konsep dan tujuan-tujuan Syaikh setelah akrab dengan 
istilah-istilah dan gaya-gaya bahasanya.13    

13  ‘Afifi�� “Tashd�r����� al-Fushūsh wa Madzhab Ibn ‘Arab� f�-hi��” dalam Ibn 
‘Arabi�� Fushūsh al-Hikam�� 1����� 21. 
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Apalagi teks-teks yang kelihatannya mengandung makna 
yang aneh dan bertentangan dengan logika tentu sangat sulit 
dipahami. Salah satu contoh yang kelihatan aneh adalah bagian yang 
mengatakan bahwa�� dari satu sisi�� alam adalah makanan (ghidzā’) 
bagi Tuhan dan�� dari sisi lain�� Tuhan adalah makanan bagi alam. 
Ibn ‘Arabi mengatakan�� “Maka anda (hamba) adalah makanan-Nya 
dengan hukum-hukum�� dan Dia adalah makanan anda dengan 
wujud.”14 Perkataan dalam Fushūsh al-Hikam ini berkaitan dengan 
perkataan lain dalam al-Futūhāt al-Makkiyyah yang berbunyi�����

Tatkala alam ada�� ia tidak memiliki kekekalan (baqā’) kecuali 
dengan Allah�� sedangkan sifat ketuhanan (al-na‘t al-ilāhī) tidak 
memiliki kekekalan kecuali dengan alam. Masing-masing 
adalah rezeki bagi yang lain yang dimakannya untuk kekekalan 
wujudnya …

Maka kita adalah rezeki bagi-Nya. Dia memakan kita�� 
Sebagaimana Dia adalah rezeki bagi alam tanpa diragukan. 
Maka Dia memelihara kita sebagai alam�� dan kita memelihara 
wujud-Nya��
Sebagai Tuhan. Perkataan ini bukanlah kepalsuan.15

Secara timbal-balik�� masing-masing dari Tuhan dan alam�� 
adalah “makanan” (ghidzā’) dan “yang memakan” (mutaghadzdzī). 
Dalam konteks ini�� Syekh ini menggunakan simbol “makanan” dan 
“yang memakan” untuk menjelaskan hubungan ontologis antara 
Tuhan dan alam. Su‘ad al-Hakim�� seorang sarjana perempuan dari 
Libanon�� mengatakan bahwa perbuatan memakan (taghdziyyah) 
digunakan untuk menjelaskan dua aspek dalam realitas wujud yang 
satu����� al-Haqq dan al-khalq. Al-Haqq memakan al-khalq dari segi 

14 Ibn ‘Arabi�� Fushūsh al-Hikam�� 1����� 83.
15 Ibn ‘Arabi�� al-Futūhāt al-Makkiyyah, ed. Ahmad Syams al-Din�� 9 volume 

[volume 9 khusus untuk indeks] (Beirut����� Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah�� 2006)�� 
6�����103.
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bahwa tidak ada penampakan bagi al-Haqq kecuali dalam bentuk 
kreatif memakan dengan sifat-sifatnya. Tidak ada kekekalan bagi 
ketuhanan (ulūhiyyah) kecuali dengan adanya kekekalan hamba 
(ma‘lūh). Maka ketuhanan memiliki makanan dan makanannya 
adalah wujud hambanya.16 Sebaliknya�� al-khalq memakan al-
Haqq dari segi bahwa wujud al-khalq adalah tempat penampakan 
(mazhhar) dan yang tampak (al-zhāhir) melaluinya adalah al-Haqq. 
Jadi al-Haqq adalah rezeki bagi eksistensi al-khalq�� dan makanannya 
adalah dengan wujud.17

Tentang penggunaan simbol makanan dan yang memakannya 
ini ada tiga hal yang perlu dicatat. Pertama�� makanan meresap ke 
dalam tubuh yang memakannya. Makanan meresap bukan hanya 
ke dalam bagian-bagian tertentu�� tetapi ke dalam seluruh bagian 
tubuh. Tubuh dan makanan yang meresap ke dalamnya menjadi 
satu. Demikian pula halnya al-Haqq dan al-khalq�� keduanya adalah 
satu meskipun tetap berbeda. Itulah sebabnya para ‘ārif (orang yang 
mencapai makrifah) melihat Yang Satu dalam yang banyak dan 
melihat yang banyak dalam Yang satu. Kedua�� kelangsungan hidup 
yang memakan tergantung kepada makanan. Tanpa makanan ia 
tidak bisa hidup�� tidak bertahan�� tidak kekal. Demikian pula halnya 
al-Haqq dan al-khalq. Al-Haqq memakan al-khalq dalam arti bahwa 
Dia menyerap sifat-sifat al-khalq agar Dia tampak (zhahara) dalam 
bentuk alam. Tanpa al-khalq Dia tidak bisa tampak dalam bentuk-
bentuk al-khalq. Al-khalq memakan al-Haqq dalam arti bahwa ia 
menerima wujud dari al-Haqq. Tanpa al-Haqq ia tidak memiliki 
wujud. Ketiga�� al-Haqq dan al-khalq sama-sama mempunyai 
peranan yang sama secara timbal-balik. Masing-masing sama-sama 
“memakan” dan “dimakan��” “menerima” dan “memberi��” tergatung 
kepada yang lain dan menjadi tempat bergantung.

Contoh	lain	yang	kelihatan	aneh	adalah	perkataan	Ibn	
‘Arabi,	

16 Su‘ad al-Hakim�� al-Mu‘jam al-Shūfī: al-Hikmah fī Hudūd al-Kalimah 
(Beirut����� Dandarah�� 1401/1981)�� h. 532.

17 Su ‘ad al-Hakim�� al-Mu‘jam al-Shūfī�� h. 533.
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“Maka Dia [Tuhan] memujiku�� dan aku memunji-Nya. 
 Dan Dia menyembahku�� dan aku menyembah-Nya.”18

Bait syair ini tentu aneh dan tidak masuk akal bila dipahami dalam arti 
yang lazim bahwa manusialah yang memuji dan menyembah Tuhan�� 
bukan sebaliknya. Tetapi bagi Sufi terkenal dari Andalusia ini�� Tuhan 
dan manusia saling memuji dan saling menyembah. Ungkapan “Dia 
memujiku��” menurut Dawud al-Qayshari�� salah seorang pensyarah 
Fushūsh al-Hikam�� berarti bahwa Tuhan memuji manusia dengan 
menciptakannya dengan bentuk-Nya�� menyempurnakan dirinya�� 
menampakkan Diri-Nya bagi kalbunya�� dan membebaskannya dari 
penjara tabiat dan ikatan hawa nafsu. Ungkapan “aku memuji-Nya” 
berarti bahwa manusia memuji Tuhan dengan bahasa keadaan (lisān 
al-hāl) dengan menampakkan kesempurnaan-kesempurnaan-Nya 
dan hukum sifat-sifat-Nya pada cermin entitasnya�� menerima dengan 
baik penampakan Diri-Nya�� dan dengan bahasa perkataan dengan 
bertasbih kepada-Nya�� memuji-Nya�� dan memuja-Nya. Ungkapan 
“Dia menyembahku” berarti bahwa Tuhan menyembah manusia 
dengan menciptakannya�� mewujudkannya�� dan menampakkannya 
dalam tingkatan-tingkatan wujud rohaniah dan jasadiah�� tinggi 
dan rendah; karena mewujudkan dan menampakkan sesuatu dari 
kegaiban kepada kenyataan adalah jenis pelayanan dan ibadah 
(pengabdian). Ungkapan “aku menyembah-Nya” berarti bahwa 
manusia menyembah Tuhan sebagai konsekuensi dari ibadah 
(penyembahan) Tuhan kepada manusia dengan mewujudkannya 
dan menampakkannya; ibadah manusia kepada Tuhan pada 
lahirnya adalah menegakkan ketentuan-ketentuan-Nya�� hak-hak-
Nya�� perintah-perintah-Nya�� dan larangan-larangan-Nya�� dan pada 
batinnya adalah menerima penampakan Zat dan nama-nama-Nya 
dan menampakkan hukum-hukum-Nya.19 

18 Ibn ‘Arabi�� Fushūsh al-Hikam�� 1����� 83.
19 Dawud al-Qayshari�� Syarh Fushūsh al-Hikam�� Bagian Pertama�� diedit 

oleh Ayatullah Hasan hasan Zadeh al-Amuli (Qom����� Bustan-e Keta-e Qom Press�� 
1424 Q/1382 Sy)�� h. 543-44.
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Fushūsh al-Hikam memang sangat sulit dipahami. Tetapi 
apabila seseorang mamahaminya setelah sebelumnya bergulat 
dengan kesulitan�� ia akan ketagihan dan kecanduan pada kitab ini. 
Beruntunglah orang yang bisa memahaminya.

Salah satu keuntungan dari pemahaman Fushūsh al-Hikam bagi 
siapa pun yang membacanya adalah bahwa pemahaman tentang kitab 
ini membantu pemahaman tentang karya-karya yang mengandung 
pengetahuan esoterik seperti Tao Te Ching, Chuang Tzu, Baghavad 
Gita�� dan Upanisad karena semua karya yang disebutkan ini memiliki 
titik temu pada “Transcendent Unity of Existence��” “Oneness of 
Being��” yang dalam tradisi sufi disebut wahdat al-wujūd (Kesatuan 
Wujud). Doktrin Kesatuan Wujud ini mengandung  “paradoksikalitas” 
yang dirumuskan sebagai prinsip coincidentia oppositorum, al-jam‘ 
bayna al-adldād, dan “keidentikan pertentangan-pertentangan” 
atau “keidentikan dalam perbedaan.” Pengetahuan Kesatuan Wujud 
ini diperoleh bukan melalui pendekatan intelektual tetapi melalui 
pengalaman spiritual yang didorong oleh cinta. Sebaliknya�� siapa 
pun yang memahami Tao Te Ching�� misalnya�� akan mudah baginya 
memahami Fushūsh al-Hikam, Chuang Tzu, Baghavad Gita, dan 
Upanisad. Dan begitu seterusnya.

Karakteristik lain Fushūsh al-Hikam adalah bahwa karya yang 
terdiri dari 27 bab ini�� sebagai konsekuensi kehadiran al-Quran dan 
hadis di dalamnya�� menampilkan kutipan ayat-ayat al-Qur’an dan 
hadis-hadis Nabi dalam setiap bab kecuali bab terpendek yang terdiri 
hanya dari satu halaman�� yaitu bab keduapuluh enam dengan judul 
“Fashsh Hikmah Shamadiyyah fī Kalimah Khālidiyyah” (Tatakan Batu 
Permata Kebijaksanaan Tempat Bergantung dalam Kata Khalid). 
Ayat-ayat al-Qur’an yang dikutip pada umumnya bukanlah ayat-ayat 
yang utuh atau lengkap dari awal sampai akhir masing-masing ayat�� 
tetapi adalah bagian-bagian atau potongan-potongannya sesuai dengan 
konteks objek yang dibicarakan. Pengutipan ayat-ayat al-Qur’an dengan 
cara ini sebenarnya sering juga dilakukan oleh banyak ulama. 

Fushūsh al-Hikam dapat dipandang sebagai tafsir mistikal atau 
tafsir esoterik al-Qur’an�� yang tentu saja berbeda dengan tafsir jenis 
lain pada umumnya. R.W.J. Austin mengatakan��
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Sebenarnya�� ia [Fushūsh al-Hikam] adalah tafsir mistikal�� kadang 
kala sejenis yang panjang dan tidak biasa�� yang merupakan 
ciri dominan karya ini�� karena melaluinya Ibn ‘Arabi banyak 
mengambil bahan Qur’anik untuk menjelaskan pendiriannya. 
Sama dengan banyak penulis Sufi lain�� ia mendekati teks 
Qur’anik dengan suatu cara yang berbeda dengan cara para 
penafsir eksoterik yang lebih dikenal. Yaitu�� ia memperlakukan 
teks dengan dasar pemikiran bahwa setiap ayat al-Qur’an 
memiliki makna-makna lebih banyak daripada satu makna 
yang mungkin jelas bagi orang beriman biasa�� yang melihat 
semata-mata permukaan sesuatu. Di bawah permukaan itu�� 
menurut para Sufi�� terletak suatu lautan makna�� baik yang 
halus maupun yang spiritual�� yang dapat diselami hanya oleh 
orang-orang yang mata batin mereka terbuka�� apakah dengan 
anugerah ilahi maupun dengan latihan yang tepat. Dengan 
cara ini�� Sufi ini menganggap bahwa teks Qur’anik�� boleh 
dikatakan�� berperan  sebagai  cermin bagi pembaca�� dalam arti 
bahwa pembaca akan menangkap di dalamnya apa yang baginya 
diizinkan oleh keadaan spiritualnya untuk melihat.20

Sebagaimana ayat-ayat al-Qur’an�� hadis-hadis yang dikutip tentu 
hadis-hadis yang sesuai dengan konteks objek yang dibicarakan. 
Dibanding dengan ayat-ayat al-Qur’an�� jumlah hadis yang diktip 
jauh lebih sedikit. Banyak hadis yang ditemukan dalam Fushūsh al-
Hikam�� sebagaimana dalam karya-karya lain Ibn ‘Arabi dan para Sufi 
lain�� dianggap tidak sahih oleh para ulama yang menolak tasawuf. 
Tentang kesahihan hadis-hadis Ibn ‘Arabi mempunyai kriteria yang 
berbeda dengan yang disepakati banyak ulama. Menurut Ibn ‘Arabi�� 
ada hadis-hadis yang sahih dari segi kasyf  (penyingkapan intuitif ) 
tetapi tidak sahih dari segi sanad (rantai penutur/perawi/periwayat 
hadis). Pandangan ini sejalan dengan kepercayaan bahwa ilmu para 

20 R.W.J. Austin�� “Introduction��” dalam Ibn al-Arabi: The Bezels of Wisdom�� 
translated and introduction by R.W.J. Austin (Ramsey�� N.J.����� Paulist Press�� 1980)�� 
h. 18-19.
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wali adalah ilmu laduni dari Allah dan pengalaman mereka bertemu 
secara rohani dengan para nabi yang membimbingkan mereka.

Karakteristik lain yang menandai Fushūsh al-Hikam adalah 
bertebarnya banyak syair dalam karya ini. Syair-syair dalam karya 
ini ditemukan dalam mukadimah dan sebagian besar bab; syair-syair 
ditemukan dalam 19 bab. Ada 8 bab yang tidak mengandung syair�� 
yaitu bab-bab 2�� 9�� 14�� 18�� 19�� 20�� 22�� dan 26. Jumlah semua bait 
syair yang bertebaran dalam karya ini – yaitu dalam mukadimah 
dan 19 bab – adalah 143 bait. Hampir semua bait syair ini dikarang 
oleh Ibn ‘Arabi sendiri. Dari 143 bait ini hanya 4 bait yang bukan 
dikarang oleh Sufi dari Andalusia ini. Syair-syair itu digunakan 
untuk menjelaskan dan sekaligus untuk menguatkan pandangan-
pandangan esoterik Sufi ini. Fushūsh al-Hikam adalah karya dalam 
bentuk prosa yang ditaburi banyak syair. Karakteristik bertebarnya 
banyak syair juga ditemukan dalam karya-karya lain Ibn ‘Arabi 
seperti al-Futūhāt al-Makkiyyah. Ia sendiri pernah mengarang 
sekumpulan syair yang sangat indah�� Tarjumān al-Asywāq�� yang 
mengundang tuduhan bahwa ia telah menulis syair-syair tentang 
cinta yang didorong oleh hawa nafsu. Padahal sebenarnya Tarjumān 
al-Asywāq adalah karya yang mengandung makna-makna esoterik 
dan simbolis sebagai perasaan cinta kepada Tuhan.

Penyebaran, Pengaruh, dan Posisi 

Penyebaran karya ini dilakukan melalui berbagai cara. Cara 
pertama adalah pengajarannya oleh Ibn ‘Arabi sendiri kepada para 
muridnya semasa Syekh Sufi ini masih hidup. Muridnya yang 
paling penting dalam penyebaran karya ini adalah Shadr al-Din 
al-Qunawi�� yang mempelajari Fushūsh al-Hikam bersama Ibn ‘Arabi 
di Damaskus selama beberapa tahun sejak 627 sampai 634. Syekh 
dari Andalusia ini pernah mengajarkan Fushūsh al-Hikam kepada 
al-Qunawi sebagai satu-satunya pendengar dalam satu sesi di kota 
itu. Mu‘ayyid al-Din al-Jandi (w. 700/1300)�� murid terdekat dan 
terpenting al-Qunawi�� dan al-Qunawi sendiri memberikan kesaksian 
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bahwa pemahaman al-Qunawi tentang Fushūsh al-Hikam datang 
bukan dari pengajaran formal tetapi dengan anugerah Allah yang 
memberinya hak istimewa untuk berbagi dengan Ibn ‘Arabi.21 Ia�� 
sebagaimana gurunya�� memperoleh pengetahuannya langsung dari 
Tuhan�� bukan melalui guru atau jalan spiritual tertentu manapun. 
Cara pengajaran berhadapan muka guru dan murid seperti ini 
diteruskan selama berabad-abad dari generasi ke generasi. Peranan 
al-Qunawi dalam penyebaran Fushūsh al-Hikam ditunjang  oleh 
upayanya dalam penyalinan dan pemberian anotasi Fushūsh al-
Hikam dan beberapa karya lain Syekh Terbesar ini. 

Al-Qunawi adalah orang yang paling penting dan paling 
berpengaruh dalam mewarnai tradisi syarah Fushūsh al-Hikam 
karena ia menjelaskan makna setiap judul pokok bab kitab ini 
dalam karyanya al-Fukūk�� dan dalam melakukan itu ia menghasilkan 
pandangan-pandangan dasar dalam kitab ini. Para pensyarah 
Fushūsh al-Hikam kemudian merujuk pada penjelasan al-Qunawi 
tentang makna judul-judul pokok kitab ini. Syarah tertua Fushūsh 
al-Hikam mungkin ditulis oleh Afif al-Din al-Tilimsani (w. 
690/1291)�� yang tetap bertahan dalam satu-satunya manuskrip yang 
lengkap. Al-Tilimsani belajar di bawah bimbingan Ibn ‘Arabi dan 
al-Qunawi. Syarah lengkap lain Fushūsh al-Hikam adalah syarah 
yang ditulis oleh al-Jandi. Dua syarah Fushūsh al-Hikam yang paling 
berpengaruh dalam tradisi mazhab Ibn ‘Arabi mungkin adalah 
syarah yang ditulis oleh ‘Abd al-Razzaq al-Qasyani (al-Kasyani) (w. 
730/1330)�� murid al-Jandi�� dan syarah yang ditulis oleh Dawud al-
Qayshari (w 751/1350)�� murid al-Qasyani. Beberapa penulis syarah 

21 Jane Clark�� “Early Best-sellers in Akbarian Tradition�����  The Dissemination of 
Ibn ‘Arabi’s Teaching Through Sadr al-Din al-Qunawi��” Journal of the Muhyiddin 
Ibn ‘Arabi Society�� Vol. XXXIII (2003)����� 29-30; Jane Clark�� “Toward a Biography 
of Sadr al-Din al-Qunawi��” Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society�� Vol. 49 
(2011)����� 14-15. Jane Clark melalui dua tulisan ini mengutip al-Jandi��  Syarh 
Fushūsh al-Hikam�� diedit oleh Sayyid Jalal  al-Din Asytiyani (Masyhad�� 1982)�� 
dengan menggunakan terjemahan Claude Addas dalam karyanya Quest for the 
Red Sulphur�� h. 284; dan mengutip al-Qunawi�� al-Fukūk�� diedit oleh Muhammad 
Khwajawi (Tehran�� t.th)�� h. 181.
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lain yang penting adalah Baba Rukn al-Din Syirazi (w. 744/1344)�� 
Sayyid Haydar Amuli (w. 786/1384)�� ‘Abd al-Rahman Jami (w. 
898/1492)�� ‘Abd Allah Bosnevi (w. 1054/1644)�� yang dikenal 
dengan nama ‘Abdi Efendi�� Muhibb Ilah Ilahabadi (w. 1058/1648)�� 
dan ‘Abd al-Ghani al-Nabulusi (w. 1143/1730).

Dukungan para penguasa Muslim memudahkan penyebaran 
Fushūsh al-Hikam dan syarah-syarahnya di kawasan kekusaan mereka�� 
khususnya kawasan Turki dan Persia. Di awal masa Dinasti Usmani�� 
misalnya�� penguasa kedua�� Orkhan (berkuasa sekitar 724/1324-
761/1360)�� mendirikan madrasah di Iznik dan memilih Dawud al-
Qayshari�� pensyarah Fushūsh al-Hikam, sebagai kepala madrasah itu. 
Tentu saja al-Qayshari mengajarkan Fushūsh al-Hikam di madrasah 
itu. Syarah al-Qayshari tentang Fushūsh al-Hikam menjadi salah satu 
kitab yang paling berpengaruh di Iran dan kawasan timur Islam. 
Sultan Mehmet (Muhammad) II (w. 886/1481) adalah penganut 
mazhab Ibn ‘Arabi. Ia mempunyai penasihat seorang pengikut 
mazhab Syekh ini�� ‘Aq Syams al-Din (w. 863/1459)�� murid Haci 
Bayram (w. 833/1430)�� seorang murid Ibn ‘Arabi yang pernah 
tinggal beberapa tahun di Damaskus. Ia menyuruh agar karya-karya 
Sadr al-Din al-Qunawi diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan 
menyimpan sebuah salinan syarah al-Jandi tentang Fushūsh al-Hikam 
di perpustakaannya sendiri. Burhan al-Din (w. 800/1398)�� Sultan 
Sivas�� adalah pengagum Ibn ‘Arabi. Minatnya pada  Ibn ‘Arabi 
tampaknya mulai ketika ia mengirim sepasang karpet  ke makam 
Sadr al-Din al-Qunawi dan kemudian ia menerima sebuah salinan 
Fushūsh al-Hikam yang dihiasi dengan tulisan tangan Sadr al-Din 
sendiri. Setelah kitab itu diterimanya ia mempelajarinya. 

Fushūsh al-Hikam Ibn ‘Arabi telah diterjemahkan ke dalam 
beberapa bahasa. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris dengan judul The Wisdom of the Prophets oleh Sahib Khaja 
Khan�� yang diterbitkan pada 1929; dengan judul The Bezels of 
Wisdom oleh Ralph W. J. Austin�� yang diterbitkan pada 1980; dengan 
judul The Seals of Wisdom oleh ‘Aisha ‘Abd al-Rahman al-Tarjumana�� 
yang diterbitkan pada 1980; dan dengan judul The Ringstones of 
Wisdom oleh Caner K. Dagli�� yang diterbitkan pada 2004. Fushūsh 
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al-Hikam diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dengan judul 
La Sagesse des Prophètes oleh Titus Burckhardt�� yang diterbitkan 
pada 1955�� yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 
dengan judul The Wisdom of Prophets oleh Angela Culme-Seymor�� 
yang diterbitkan pada 1975. Fushūsh al-Hikam diterjemahkan ke 
dalam bahasa Jerman dengan judul Das Buch der Siegelringsteine 
der Weisheitsspruche oleh Hans Ko��er�� yang diterbitkan pada 1970. 
Fushūsh al-Hikam diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dengan 
judul Fusūs ul-Hikem oleh M. Nuri Gencosman�� yang diterbitkan 
pada 1981; dan dengan judul Fusūs’l-Hikem (Tercume ve Serhi) 
oleh Ahmed Ayni Konuk�� yang diterbitkan secara bertahap dalam 
beberapa volume pada 1987��1989�� dan 1992. Fushūsh al-Hikam 
juga diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dengan judul Los 
engarces de la Sabiduria oleh Abderrahman  Mohamed Maanan�� 
yang diterbitkan pada 1994.

Di antara karya-karya terjemahan Inggris Fushūsh al-Hikam�� 
The Bezels of Wisdom adalah salah satu yang terbaik. Karya Austin 
ini bukan hanya terjemahan dari karya asli dalam bahasa Arab tetapi 
juga memuat sebuah pendahuluan tentang kehidupan dan karya 
Ibn ‘Arabi�� konteks historis dan spiritualnya�� Fushūsh al-Hikam�� 
dan pemikirannya. Karya ini dilengkapi pula dengan catatan 
pendahuluan untuk setiap bab yang menjelaskan secara singkat 
isi yang terkadung dalam setiap bab itu. Tetapi karya Austin ini 
dipandang sebagai karya yang kurang menyentuh kepekaan batin 
para pembaca. 

Karya terjemahan Perancis Titus Burckhardt�� La Sagesse des 
Prophètes�� yang mencakup hanya duabelas bab�� adalah “teks Perancis 
yang baik sekali” (“excellent French text”) dari Fushūsh al-Hikam�� yang 
membuat Angela Culme-Seymour�� isteri Bulent Rauf dan sekarang 
Presiden Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society�� memiliki keinginan untuk 
mencari terjemahan Inggris kitab ini segera setelah membaca 
terjemahan Perancis ini. Karena tidak menemukan terjemahan 
Inggris kitab ini pada waktu itu�� muncullah ide pada perempuan 
bijak dan cerdas itu untuk menerjemahkan terjemahan Perancis itu 
ke dalam Inggris. Daya pikat terjemahan Titus Burckhardt itu yang 
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begitu besar tertuang dalam pengantar terjemahan Inggris yang 
dikerjakannya sendiri�� The Wisdom of the Prophets (Fusûs al-Hikam). 
Ia mengatakan dengan kagum��

Setelah beberapa bacaan pertama�� saya menemukan Fushūsh 
dapat dibandingkan dengan sebuah kampas besar dan rinci����� 
semakin sering saya membacanya�� saya semakin mengerti; 
makna-makna yang pertama kali tidak jelas tiba-tiba menjadi 
jelas; baris-baris tertentu yang dibaca ketiga kali berpindah 
seperti pertama kali�� dan selalu telah ada – dan masih ada – 
sesuatu yang baru dan menarik suatu perhatian yang mendalam 
untuk ditemukan – atau direalisasikan�� yang dengannya saya 
maksudkan dipahami dengan suatu pemahaman intuitif yang 
tiba-tiba�� dan juga secara intelektual.22

Fushūsh al-Hikam Ibn ‘Arabi telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia dengan judul Fushūsh al-Hikam: Permata Hikmah 
Wahdatul Wujud oleh Ja��ar Jufri�� yang diterbitkan oleh PT Dana 
Bhakti Prima Yasa pada 2003. Karya terjemahan ini tidak mencakup 
seluruh bab dalam kitab Fushūsh al-Hikam; ia mencakup hanya empat 
belas bab. Karya terjemahan ini mengandung banyak kesalahan�� 
yang tentu saja melahirkan kesalahpahaman bagi para pembaca. 
Kesalahan-kesalahan itu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua 
bentuk����� terjemahan kata-kata�� khususnya istilah-istilah�� dan struktur 
kalimat. Kedua kesalahan ini sama-sama buruk dalam arti bahwa 
yang satu tidak lebih ringan atau lebih baik dari yang lain. 

Karya terjemahan Indonesia lain dari Fushūsh al-Hikam adalah 
Fusus al-Hikam: Mutiara Hikmah 27 Nabi oleh Ahmad Sahidah dan 
Nurjannah Arianti�� yang diterbitkan oleh Penerbit Islamika pada 
Maret 2004 ini. Karya terjemhan Indonesia ini bukanlah terjemahan 

22 Culme-Seymour�� “Translator’s Introduction��” dalam Ibn’Arabi�� The Wisdom 
of the Prophets (Fusûs al-Hikam)�� translated from Arabic to French with notes by 
Titus Burckhardt�� translated from French to English by Angela Culme-Seymour 
(Swyre Farm�� Aldsworth�� Gloucestershire����� Beshara Publications�� 1975)�� h. ix.
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langsung dari karya asli Fushūsh al-Hikam dalam bahasa Arab tetapi 
terjemahan dari terjemahan Inggris yang berjudul The Bezels of 
Wisdom�� yang dikerjakan oleh R.W.J. Austin�� yang telah disebutkan 
di atas. Fushūsh al-Hikam dalam terjemahan Indonesia ini�� seperti 
terjemahan Ja��ar Jufri�� mengandung kesalahan-kesalahan�� baik 
dalam bentuk terjemahan kata-kata�� khususnya istilah-istilah�� 
maupun dalam bentuk struktur kalimat. 

Kesalahan-kesalahan terjemahan ini dapat disebabkan oleh 
ketidakpahaman penerjemah tentang apa yang diterjemahkannya. 
Kesalahan-kesalahan yang sama dapat juga terjadi karena kemiskinan 
bahasa terjemahan untuk bahasa aslinya. Betapa sulitnya memahami 
Fushūsh al-Hikam Ibn ‘Arabi sehingga�� seperti dijelaskan di atas�� 
usaha untuk memahaminya memerlukan kesabaran�� ketekunan�� 
ketelitian�� kepekaan pemahaman�� dan imaginasi dari pembaca�� yang 
harus siap mengikuti sufi terkemuka ini sepanjang lorong-lorong 
pemikiran dan penjelasannya. Karena sulitnya�� karya ini hampir 
tidak bisa dipahami tanpa bantuan syarah-syarah (komentar-
komentar) atau bimbingan seorang guru yang menguasai teks kitab 
ini melalui kajian bertahun-tahun.

Sejarah telah menyaksikan bahwa Fushūsh al-Hikam menempati 
posisi sebagai “the main text that was studied in order to gain first-
hand acces to Ibn ‘Arabi’s perspektif” (teks utama yang dikaji agar 
memperoleh jalan masuk dari tangan pertama kepada perspektif 
Ibn ‘Arabi).23 Karya ini adalah karya termasyhur Syekh Terbesar 
dan dibaca secara paling luas (dan pada waktu yang sama menjadi 
paling kontroversial). 

Ajaran Sentral

Nama kitab ini�� Fushūsh al-Hikam, terdiri dari dua kata����� Fushūsh 
dan al-Hikam. Fushūsh adalah bentuk plural dari fashsh�� yang berarti 

23 William C. Chittick�� “The Central Point����� Qunawi’s Role in the School of 
Ibn ‘Arabi��” Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society�� Vol. XXXV (2004)����� 26.



���ts�� �z����� �oe�

172	 TiTik-Temu,	Vol.	7,	No.	1,	Juli-Desember	2014

“tatakan pada cincin yang berfungsi sebagai tempat batu permata��” 
atau�� singkatnya�� “tatakan batu permata.” Al-Hikam adalah bentuk 
plural dari hikmah�� yang berarti “kebijaksanaan.” Fushūsh al-Hikam 
berarti “Tatakan Batu Permata Kebijaksanaan.” Titus Burckhardt��  
seorang pendukung sufisme mazhab Ibn ‘Arabi�� mengatakan bahwa 
“tatakan batu permata” (fashsh) adalah “tempat yang memegang 
batu permata atau segel (al-khatam) sebuah cincin. “Kebijaksanaan” 
(al-hikam) di sini harus dipahami sebagai aspek-aspek Kebijaksaan 
Ilahi. “Tatakan batu permata” yang memegang batu-batu permata 
Kebijaksanaan (al-hikmah) yang kekal adalah “bentuk-bentuk” 
spiritual dari Nabi-nabi yang berbeda�� tabiat mereka masing-masing�� 
baik manusiawi maupun spiritual�� yang mengangkut demikian itu 
atau aspek Pengetahuan Ilahi seperti itu. Sifat batu permata yang 
tidak dapat dirusak serupa dengan tabiat Kebijaksanaan yang tidak 
berubah.24   

Karya ini dinamakan Fushūsh al-Hikam karena setiap nabi�� 
yang namanya dijadikan judul setiap bab�� adalah tatakan manusia 
atau ikatan manusia tempat batu permata setiap jenis kebijaksanaan 
diletakkan atau dipasang�� yang membuat setiap nabi sebagai segel�� 
cap�� stempel atau tanda suatu aspek partikular dari Kebijaksanaan 
Ilahi. Ini diungkapkan dengan cara lain dalam judul-judul bab. 
Misalnya�� judul bab pertama adalah “Tatakan Batu Permata 
Kebijaksanaan Ilahi dalam Kata Adami” (Fashsh Hikmah Ilāhiyyah 
fī Kalimah Ādamiyyah). Dalam bab ini Kebijaksanaan Ilahi 
diungkapkan atau diletakkan dalam bentuk atau kata Adami. Adam 
dalam konteks ini menjadi Kata Ilahi dari sebuah kebijaksanaan 
partikular. Dalam hal ini “Kata” (kalimah) adalah sama dengan 
“tatakan batu permata” (fashsh) pada judul utama ini. 

Seperti terlihat pada judulnya�� tujuan Fushūsh al-Hikam adalah 
untuk memperkenalkan aspek-aspek partikular dari Kebijaksanaan 

24 Titus Burckhardt�� “Introduction��” dalam Muhyiddin Ibn ‘Arabi�� The Wisdom 
of the Prophets (Fusūs al-Hikam)�� translated from Arabic to French with notes by 
Titus Burckhardt�� translated from French to English by Angela Culme-Seymour 
(Swyre Farm�� Aldsworth�� Gloucestershire����� Beshara Publications�� 1975)�� h. 1. 
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Ilahi dalam konteks kehidupan dan person duapuluh tujuh nabi. Karya 
ini mengandung duapuluh tujuh bab dan setiap bab menggunakan 
nama seoranmg nabi untuk judulnya. Setiap nabi�� yang disimbolkan 
dengan “tatakan batu permata” (fashsh), mewakili suatu aspek tertentu 
dari Kebijaksanaan Ilahi yang termanifestasi pada setiap nabi itu�� 
yang menjadi lokus penampakan diri (majlā) Tuhan.

Meskipun bab pertama dari duapuluh tujuh bab itu berkenaan 
dengan Adam�� nabi pertama menurut Islam�� dan bab terakhir 
berkenaan dengan Muhammad�� duapuluh lima nabi yang 
ditempatkan antara dua nabi ini tidak disusun dengan urutan 
kronologis. Dua puluh lima nabi itu�� selain Adam dan Muhammad�� 
disusun dalam karya ini sebagai berikut����� Syits�� Nuh�� Idris�� Ibrahim�� 
Ishaq�� Isma‘il�� Ya‘qub�� Yusuf�� Hud�� Saleh�� Syu‘aib�� Lut�� ‘Uzair�� ‘Isa�� 
Sulaiman�� Daud�� Yunus�� Ayyub�� Yahya�� Zakaria�� Ilyas�� Luqman�� 
Harun�� Musa�� dan Khalid. Di antara dua puluh lima nabi yang 
sering disebut di dunia Sunni�� ada dua nabi yang tidak disebut 
oleh Ibn ‘Arabi�� yaitu Dzulkifli dan Ilyasa‘. Sebagai pengganti dua 
nabi ini�� ia menyebut Syits dan ‘Uzair. Dua nabi di luar duapuluh 
lima nabi yang disebut oleh Ibn ‘Arabi adalah Luqman dan Khalid. 
Inilah duapuluh tujuh nabi dalam Fushūsh al-Hikam. 

Duapuluh tujuh bab ini dalam Fushūsh al-Hikam�� meskipun 
menggunakan nama-nama 27 nabi�� bukanlah kisah nabi-nabi 
sebagai pribadi historis dalam realitas empiris mereka. Ajaran 
yang disampaikan dalam masing-masing bab tidak mesti terkait 
secara khusus dengan kehidupan dan ucapan nabi-nabi itu. Seperti 
dikatakan oleh R.W.J. Austin�� dalam beberapa kasus�� misalnya 
bab-bab yang berkenaan dengan Nuh�� Musa�� dan ‘Isa�� ajaran 
yang dibicarakan dalam bab-bab itu terkait secara khusus dengan 
kehidupan dan ucapan ketiga nabi ini�� sementara dalam kasus-kasus 
lain kelihatan hubungan yang sangat kecil antara nabi-nabi yang 
nama mereka tampil dalam judul bab dan topik yang dibicarakan 
dalam bab itu sendiri.25 

25 Austin�� “Introduction��” h. 18. 
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Konsep filosofis kunci yang harus dipahami untuk pintu masuk 
kepada Fushūsh al-Hikam adalah  wahdat al-wujūd (Kesatuan Wujud) 
karena konsep ini adalah intisari sistem Ibn ‘Arabi yang terkandung 
dalam kitab ini�� sebagaimana juga terkadung dalam karya-karyanya 
yang lain. Konsep kunci ini adalah pusat yang dikitari semua konsep 
kunci yang lain�� termasuk “Kebijaksanaan Ilahi” yang termanifestasi 
pada setiap nabi�� yang menjadi tempat penampakan diri Tuhan�� 
seperti dijelaskan di atas. Itulah sebabnya mengapa Bulent Rauf�� 
Presiden Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society sejak berdirinya sampai 
beliau wafat pada 1987�� memberikan pengantar kepada Fushūsh al-
Hikam bukan dengan penjelasan tentang apa itu Fushūsh al-Hikam�� 
bagaimana kitab ini disusun atau�� lebih tepatnya�� diterima oleh 
Ibn ‘Arabi�� kapan dan di mana kitab itu diterimanya�� bagaimana 
sikapnya terhadap kitab ini�� bagaimana gaya bahasanya�� apa isinya�� 
syarah-syarahnya�� terjemahan-terjemahannya�� penyebarannya�� dan 
hal-hal lain yang terkait. Bulent Rauf mereflesikan intisari kitab ini 
yang bersifat esoterik pada pengantar itu����� Kesatuan Wujud.26    

Wahdat al-wujūd27 adalah doktrin bahwa tidak ada sesuatu pun 
dalam wujud kecuali Tuhan; hanya ada Satu Wujud Hakiki�� yaitu 
Tuhan�� yang oleh Ibn ‘Arabi sering disebut al-Haqq. Segala sesuatu 
selain Tuhan tidak ada pada dirinya sendiri; ia hanya ada sejauh 
memanifestasikan Wujud Tuhan. Alam adalah lokus penampakan 
diri Tuhan. Manusia Sempurna (al-insān al-kāmil) adalah 
mikrokosmos�� yang merupakan lokus penampakan diri Tuhan 
yang paling sempurna. Di dalam sistem Ibn ‘Arabi penampakan 
diri (tajallī) Tuhan merupakan salah satu ajaran sentral. Alam 
tidak mempunyai wujud sendiri kecuali wujud pinjaman�� wujud 
yang berasal�� “melimpah” atau “memancar��” dari Tuhan. Al-Haqq 
(Tuhan) dan al-khalq (alam) adalah satu tetapi bukan satu�� identik 

26 Bulent Rauf�� Addresses II, di bawah bagian tentang “On Ibn ‘Arabi” dengan 
judul “Introduction to the Fusūs al-Hikam” (Chisholme House�� Roberton�� Near 
Hawick�� Roxburgh����� Beshara Publications�� 2001)�� h. 25-28.

27 Pembahasan rinci tentang doktrin wahdat al-wujūd Ibn al-‘Arabi dapat 
ditemukan dalam Kautsar Azhari Noer�� Ibn al-‘Arabi: Wahdat al-Wujūd dalam 
Perdebatan (Jakarta����� Paramadina�� 1995).  
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tetapi bukan identik. Doktrin wahdat al-wujūd menekankan tidak 
hanya sisi tasybīh (similarity�� keserupaan)�� tetapi juga sisi tanzīh 
(incomparability�� ketidak-dapat-dibandingkan). Dilihat dari sisi 
tasybīh, Tuhan adalah identik�� atau lebih tepat serupa dan satu�� 
dengan alam — walaupun keduanya tidak setara — karena Dia�� 
melalui nama-nama-Nya�� menampakkan diri-Nya dalam alam. 
Tetapi dilihat dari sisi tanzīh, Tuhan sama sekali berbeda dengan 
alam karena Dia adalah Zat Mutlak yang tidak terbatas di luar alam 
nisbi yang terbatas. Tuhan adalah imanen dan transenden. Ide ini 
dirumuskan oleh Ibn ‘Arabi dengan ungkapan singkat�� huwa lā 
huwa (“Dia dan bukan Dia”). 

Kesatuan tanzīh dan tasybīh adalah prinsip coincidentia 
oppositorum (al-jam‘ bayna al-adldād) dalam sistem Ibn ‘Arabi�� 
yang secara paralel terwujud pula dalam kesatuan ontologis antara 
Yang Tersembunyi (al-bāthin) dan Yang Tampak (al-zhāhir), antara 
Yang Satu (al-wāhid) dan Yang Banyak (al-katsīr). Dilihat dari 
segi Zat-Nya�� Tuhan adalah transenden�� munazzah (tidak dapat 
dibandingkan [dengan alam])�� Yang Tersembunyi dan Yang Satu. 
Dilihat dari segi nama-nama-Nya�� Tuhan adalah imanen�� musyabbah 
(serupa [dengan alam])�� Yang Tampak dan Yang Banyak. Tuhan 
sebagai satu-satunya Wujud Hakiki�� Zat Mutlak yang munazzah�� 
Yang Tersembunyi dan Yang Satu�� menampakkan diri-Nya (ber-
tajallī) melalui nama-nama-Nya dalam banyak bentuk yang tidak 
terbatas dalam alam.               

Prinsip coincidentia oppositorum (al-jam‘ bayna al-adldād) dalam 
sistem Ibn ‘Arabi ini dapat dibandingkan dengan “paradoksikalitas” 
(“paradoxicality”) dalam panteisme yang didefinisikan oleh W.T. 
Stace�� seorang filsuf Amerika abad kedua puluh. Stace memandang 
bahwa paradoksikalitas adalah salah satu ciri universal semua 
mistisisme. Paradoksikalitas asasi ini terefleksi dalam semua filsafat 
yang merupakan interpretasi tingkat tinggi tentang panteisme. 
Karena panteisme — meskipun berbaju luar dengan logika dan 
rasionalisme seperti pada Spinoza — selalu berakar dalam mistisis-
me�� maka panteisme adalah paradoksikal. Proposisi bahwa “alam 
adalah identik dengan�� dan berbeda dengan�� Tuhan��” boleh disebut 
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paradoks panteistik” (“pantheistic paradox”). Paradoks panteistik 
mengandung ide tentang “keidentikan pertentangan-pertentangan” 
(“the identity of opposites”) atau “keidentikan dalam perbedaan” 
(“the identity in difference”).28 Prinsip coincidentia oppositorum 
(al-jam‘ bayna al-adldād) dalam sistem Ibn ‘Arabi ini dapat pula 
dibandingkan dengan prinsip hubungan Yin-Yang dalam filsafat 
Cina�� khususnya Taoisme.

Doktrin wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabi telah menimbulkan 
perdebatan panjang yang tidak berkesudahan selama berabad-
abad antara para ulama yang mengecamnya dan para ulama 
yang membelanya. Para ulama yang mengecam doktrin wahdat 
al-wujūd memandang doktrin ini sebagai ajaran sesat�� kufur�� dan 
bid‘ah�� karena menurut mereka doktrin telah menyamakan Tuhan 
dengan alam. Sebaliknya�� para ulama yang mendukung doktrin 
wahdat al-wujūd memandang bahwa doktrin ini adalah tauhid yang 
paling tinggi�� karena menurut mereka dalam doktrin Tuhan betul-
betul esa dalam arti tidak ada wujud�� yaitu wujud hakiki�� kecuali 
Tuhan; wujud hanya milik Tuhan. Alam tidak mempunyai wujud 
kecuali sejauh  berasal dari Tuhan�� atau sejauh penampakan diri-
Nya. Doktrin ini mengakui hanya satu wujud atau realitas karena 
mengakui dua wujud atau realitas yang sama sekali independen 
berarti memberikan tempat kepada syirik atau politeisme. Doktrin 
wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabi didukung oleh�� atau bersumber dari�� 
ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi.

Salah satu konsep filosofis kunci dalam Fushūsh al-Hikam 
— dan juga dalam karya-karya lain Ibn ‘Arabi — yang tidak 
dapat dipisahkan dari doktrin wahdat al-wujūd yang merupakan 
dasar ontologisnya adalah konsep al-insān al-kāmil (Manusia 
Sempurna).29 Sufi terkenal ini membuat perbedaan antara Manusia 
Sempurna pada tingkat universal dan Manusia Sempurna pada 

28 W.T. Stace�� Mysticism and Philosophy (Philadelphia & New York����� J.B. 
Lippincott Company�� 1960)�� h. 212.

29 Pembahasan lebih rinci tentang konsep al-insān al-kāmil Ibn al-‘Arabi 
dapat ditemukan dalam Kautsar Azhari Noer�� Ibn al-‘Arabi�� h. 126-143.
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tingkat partikular. Manusia Sempurna pada tingkat universal�� yang 
bisa disebut Manusia Universal�� adalah hakikat Manusia Sempurna�� 
yaitu model asli yang abadi dan permanen dari Manusia Sempurna 
pada tingkat partikular. Adapun Manusia Sempurna pada tingkat 
partikular adalah perwujudan Manusia�� yaitu para nabi dan para 
wali Allah. 

Manusia Sempurna pada tingkat universal�� yang disebut Ibn 
‘Arabi dengan banyak nama — yang termasyhur di antaranya adalah 
al-haqīqah al-muhammadiyyah (Hakikat Muhammad) — adalah 
manusia tidak historis�� tidak ada dalam alam nyata; ia ada hanya 
dalam ilmu Tuhan. Manusia Sempurna dalam arti ini telah ada 
sejak azali dan tetap ada untuk selama-lamanya. Secara metafisis�� 
Manusia Sempurna dalam arti ini adalah asal dan tujuan penciptaan 
alam. Ia adalah model kesempurnaan spiritual dan pemandu semua 
manusia. Ia adalah “perantara” (barzakh) antara Tuhan dan alam. 
Padanya Yang Satu dan Yang Banyak menyatu.

Konsep al-insān al-kāmil didukung oleh hadis Nabi�� “Sesung-
guhnya Allah menciptakan Adam menurut bentuk-Nya” (Inna Allāh 
khalaqa Ādam ‘alā shūratihi). Hadis ini menyatakan sifat teomorfis 
manusia�� bahwa manusia mencakup dalam dirinya semua nama 
dan sifat Tuhan. Konsekuensi ontologism sifat teomorfis ini�� yang 
mencakup semua nama Tuhan yang menampakkan dirinya pada 
alam sebagai keseluruhan�� menjadikan manusia mencakup pula 
realitas alam. Manusia adalah “totalitas alam” (majmū‘ al-‘ālam). 
Karena itu�� ia disebut “miniature alam” (mukhtashar al-‘ālam)�� atau 
“alam kecil” atau “mikrokosmos” (al-‘ālam al-shaghīr)�� sedangkan 
alam disebut “alam besar” atau “makrokosmos” (al-‘ālam al-
kabīr). Manusa — atau tepatnya Manusia Sempurna — adalah 
“perpaduan” (jam‘iyyah) semua nama dan sifat Tuhan serta semua 
realitas alam. 

“Perpaduan” (jam‘iyyah) adalah keutamaan manusia di atas 
makhluk lain yang memberinya kedudukan khilafah (khilāfah�� 
kekhalifahan) sebagai hak istimewa yang tidak diberikan oleh Allah 
kepada makhluk lain. “Perpaduan” adalah syarat mutlak menduduki 
jabatan khilafah. Tanpa syarat ini�� khilafah adalah mustahil. Satu-
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satunya yang memenuhi syarat untuk khilafah adalah manusia�� atau 
tepatnya Manusia Sempurna.

Dalam konteks pembicaraan Manusia Sempurna pada tingkat 
partikular atau individual�� Ibn ‘Arabi menunjukkan perbedaan 
antara Manusia Sempurna (al-insān al-kāmil) dan Manusia 
Binatang (al-insān al-hayawān). Dengan menunjukkan perbedaan 
ini�� ia ingin menegaskan bahwa tidak semua manusia menjadi 
Manusia Sempurna. Manusia pilihan itu hanyalah para nabi dan 
wali Allah. 

Proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk menjadi Manusia 
Sempurna adalah “berakhlak dengan akhlak Allah” (al-takhalluq 
bi akhlāqi-Llāh)�� yaitu “berakhlak dengan nama-nama Allah” (al-
takhalluq bi asmā’i-Llāh)�� sesuai dengan hadis Nabi�� “Berakhlaklah 
dengan akhlak Allah” (takhallaqū bi akhlāqi-Llāh). Takhalluq adalah 
membuat nama-nama Allah dalam bentuk potensial yang telah ada 
dalam diri kita menjadi aktual. Menurut Ibn ‘Arabi�� takhalluq adalah 
sinonim dengan “tasawuf” (tashawwuf). Ia mengatakan�� “Berakhlak 
dengan akhlak Allah adalah tasawuf.” Bagi Sufi ini berakhlakBagi Sufi ini berakhlak 
dengan akhlak Allah identik dengan berakhlak dengan  al-Qur’an. 
Ketika Siti ‘Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammah saw�� 
ia menjawab�� “Akhlaknya adalah al-Qur’an.” Al-Qur’an dalam arti 
ini adalah akhlak Allah�� nama-nama Allah atau sifat-sifat-Nya. 
Dapat dikatakan bahwa berakhlak dengan akhlak Allah adalah 
berakhlak dengan al-Qur’an�� dan berakhlak dengan al-Qur’an 
adalah tasawuf.

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb. v

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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menGGAlI KeKuATAn HATI� 

Makeba Giles

Saya menyukai buku-buku yang menginspirasi saya yang 
sekaligus memberi saya tangan penolong sepanjang perjalanan hidup 
saya. The Power of the Heart adalah sebuah karya yang mengandung 
banyak sekali inspirasi dan pemberdayaan yang tersusun dalam 232 
halaman. Jangan mengira ini adalah buku yang mendatangkan 
inspirasi/pertolongan-diri tipikal anda karena ia jauh dari itu. 

Malahan�� pengarangnya Baptist de Pape menjalin kutipan-kutipan 
dari beberapa guru spiritual�� penulis�� dan ilmuwan terbaik dari 
generasi sekarang ini.

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Makeba Giles�� “The Power 
of the Heart by Baptist de Pape��” MelisaSource�� Sep 17�� 2014. http�����//www.
melisasource.com/2014/09/17/review-the-power-of-the-heart-by-baptist-de-
pape/�� diunduh�� Ahad�� 5 April 2015.

Judul buku : The Power of the Heart:
   Finding Your True Purpose in Life
Penulis : Baptist de Pape
Penerbit : Atria Books (New York, NY)
Waktu terbit : Oktober 2014
Jumlah halaman : 232 + viii halaman
Ukuran buku : 14��� �� 1���� �m14��� �� 1���� �m
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The Power of The Heart menunjukkan bagaimana seseorang bisa 
mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam hidup sehari-hari untuk 
menemukan potensi sejati — dan menyingkapkan hati sebagai 
sumber cinta dan kearifan yang melampaui potensi pikiran. Yang 
terkandung secara mencolok dalam seluruh buku ini adalah mutiara-
mutiara kearifan dari Maya Angelou�� Deepak Chopra�� Paulo 
Coelho�� Eckhart Tolle�� dan sejumlah besar para pakar lain. Tulisan�� 
perumpamaan�� dan kutipan-kutipan dalam karya ini berfungsi 
secara berbarengan untuk menyinari jalan refleksi kehidupan dan 
penemuan-diri dengan indah.

Salah satu ajaran yang paling menyangkut bagi saya adalah 
ajaran Ruediger Schache yang mengatakan�� “If you’re able to find in 
every situation in your life the bad aspects and the good aspects, then 
you will be able to break through all your fears and follow the guidance 
of your heart. Focus on the good aspects. That’s your way” (“Jika anda 
mampu menemukan dalam setiap situasi dalam kehidupan anda 
aspek-aspek yang buruk dan aspek-aspek yang baik�� maka anda akan 
mampu menerobos melewati semua ketakutan anda dan mengikuti 
tuntunan hati anda. Pusatkan perhatian anda pada aspek-aspek 
yang baik. Itulah jalan anda”). Inilah prinsip yang dengan usaha 
keras saya praktikkan.

Enam belas bab buku ini dipecah menjadi tiga bagian����� Paths 
to the Heart�� The Inner Powers�� dan Heart in the World. Setiap topik 
dan latihan berpusat pada sebuah masalah berbeda yang sekaligus 
membantu pembaca mengetuk kekuatan dan kearifan hati agar 
terlepas sebagai sebuah daya penggerak dalam semua bidang 
kehidupan secara personal dan profesonal.

Sesuatu yang paling saya sukai tentang The Power of the Heart 
adalah bahwa karya ini terasa lebih bersifat percakapan ketimbang 
pengkhotbahan. Saya juga menyukai cara karya ini ditata. Tidak 
masalah status atau situasi kehidupan seorang pribadi�� ada 
sesuatu yang terkandung dalam buku ini����� agar setiap orang pada 
setiap tingkat kehidupan membuka kunci tujuan dan potensi 
penuhnya. 
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The Power of the Heart karya Baptist de Pape ini adalah sebuah 
buku yang sepenuhnya saya nikmati membacanya. Saya tidak hanya 
memperoleh banyak penglihatan-batini tentang tujuan hidup saya�� 
tetapi juga menemukan beberapa cara baru untuk memenuhi dan 
mencapainya. Ini betul-betul salah satu buku yang memberikan 
inspirasi dan penemuan-diri terbaik yang pernah saya baca selama 
ini. Jika anda merasa tidak suka kehilangan jalan anda dalam 
kehidupan atau membutuhkan sedikit ekstra tuntunan pada jalan 
untuk mencapai semua potensi anda dalam kehidupan�� buku ini 
pasti harus dibaca. 

Makeba Giles adalah Pendiri, Penulis, dan Direktur Kreatif MELISASource.
com, dan blog inspirasional yang memberikan jalan positif bagi kehidupan, 
budaya, dan peristiwa-peristiwa sekarang para pembaca. 
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Atas nama Nurcholish Madjid Society (NCMS)�� kami 
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 Jakarta�� Rabu�� 12 November 2014
Pengurus Nurcholish Madjid Society
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